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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 1ي )شرح: ألفية الحافظ العراق

 تمهيد عن أهمية علوم الحديث، وشرح أبيات المقدمة، أقسام الحديث
 الشيخ/عبد الكريم الخضير
 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد:
ما يخدم علم الحديث، فلسنا بحاجة إلى الحديث عن أهمية الحديث وما يتعلق بالحديث، و 

وموضوع الدرس يخدم هذا المصدر المهم من مصادر التشريع اإلسالمي، وهو علوم الحديث 
الذي به يعرف الصحيح والضعيف، وبه يعرف المقبول من المردود، وما تثبت نسبته إلى 

 وما ال يثبت، هذا موضوع علم الحديث وعلوم الحديث، وأصول -عليه الصالة والسالم-النبي 
الحديث ومصطلح الحديث، فعلوم الحديث عرفوه بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، 
والعبرة بالمروي ومعرفة حال الراوي يتوسل بها إلى معرفة حال المروي فمعرفة المروي غاية، 

ل ولذا يقول أه ؛ومعرفة الراوي وسيلة، وال شك أن ما ال تتم الغايات إال به فيأخذ حكم الغايات
العلم: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فإذا كنا ال نعرف علم الحديث الذي معرفته فرض 
كفاية على األمة إال بواسطة ما يتوسل به في معرفة ثبوت هذا الحديث من معرفة األسانيد، 

لوجوب الغاية؛ ألن المقرر عند أهل العلم  اوما يتعلق بصحة الحديث وضعفه هو واجب تبع  
ذا كان الكالم في الرجال في أصله ال يجوز؛ ألنه  أن ما ال يتم الواجب به فهو واجب، وا 

الكالم في الرجال ال سيما بالجرح كالم فيهم فيما ال يحبون، بل بما  ،ضرب من الغيبة
يكرهون، وذكر لهم وهم من المسلمين بما يكرهون األصل فيه أنه غيبة، لكن هذه الغيبة 

 -عليه الصالة والسالم-العظمى، وهي إثبات ما نسب إلى النبي  اغتفرت في جانب المصلحة
أو نفيه، بل أوجب أهل العلم الكالم في الرجال، وذلك حينما رجحت المصلحة أما إذا عدمت 
المصلحة أو كانت المصلحة مرجوحة فإنه يعود إلى األصل، فال يجوز الكالم في الرجال 

 حينئٍذ؛ ألنه غيبة.
في رجال قد ال يحتاج إليهم، في كتب الرجال تكلم في رجال قد ال يحتاج  قد يقول قائل: تكلم 

إليهم، الحديث صح وثبت من طريق غيرهم، فلماذا نتكلم في رجال ثبت الحديث من غير 
طريقهم، إذا افترضنا أن الحديث يروى من طرق يثبت الحديث ببعضها، فلماذا نتكلم في 

كالم فيهم من أجل إثبات الحديث؟ نقول: الكالم فيهم ال الطرق األخرى التي لسنا بحاجة إلى ال
بد منه؛ ألنه قد يرد من طريقهم أحاديث أخرى ال تروى إال من طريقهم، فمادام صنفوا في 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

؛ ألننا في هذا الحديث لسنا بحاجة إليهم لكن وتعديال   االرواة فال بد من النظر في أحوالهم جرح  
ماء حينما تصدوا لنقد الرواة ال شك أنهم استحضروا هذا قد نضطر إليهم في حديث آخر، والعل

بل يجب، جرح وتعديل الرواة، أما  ،األمر، هو ال يكفي أن يقال: إن الجرح والتعديل يجوز، ال
الجرح والتعديل الذي هو مجرد تفكه بأعراض المسلمين هذا ال يجوز بحال؛ ألنه غيبة، وال 

 ليه مصلحة لكنها مرجوحة، والعبرة بالغالب.يترتب عليهم مصلحة راجحة، وقد يترتب ع
الكالم في علوم الحديث بجميع أبوابه وأنواعه في غاية األهمية لطالب العلم، وكيف يدرس 
علوم الحديث ومصطلح الحديث وأصول الحديث؟ يدرس كغيره من العلوم بالتدريج، يدرس 

وا للمبتدئين ما يناسبهم، وألفوا تناسب جميع المستويات فألف ابالتدريج، وقد ألف العلماء كتب  
مثل  اللمتوسطين ما يناسبهم، وألفوا للمنتهين ما يناسبهم، فألف للمبتدئين متون مختصرة جد  

هي ذكر لألنواع مع تعريف كل نوع فقط، هذه ال مانع  ا، في أربعة وثالثين بيت  البيقونية مثال  
؛ ألنها تشرح بأسلوب يناسب اوقته شيئ  أن يستفتح بها الطالب المبتدئ، وهذه قد ال تأخذ من 

مستواه، ثم بعد ذلك تكون هذه المنظومة المختصرة توطئة لدراسة النخبة؛ ألنها متينة على 
يكون أيسر لتحصيلها، فيحفظ النخبة ويقرأ ما كتب عليها  اها شيئ  لالطالب المبتدئ، فلو قرأ قب

دروس أهل العلم، ثم بعد ذلك  امن شروح، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويحضر أيض  
 -رحمه هللا تعالى-يرتقي الطالب ويتأهل للنظر في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير 

مع ما كتب عليه من حواش، ومع ما سجل عليه من دروس يسمع ويفرغ علي نسخته 
هي  ، األلفية التيويحضر الدروس، وبذلك يتأهل لدراسة ما فوقه من الكتب كاأللفية مثال  

موضوع درسنا، إذا قرأ النخبة وفهم النخبة وهضم النخبة، ثم ارتقى بعد ذلك إلى اختصار 
علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع كاتب عليه، وحضر الدروس وسمع األشرطة يتأهل للنظر 
في األلفية؛ ألن موضوع اختصار علوم الحديث وموضوع األلفية واحد إال أن األلفية تعسر 

تحتاج إلى شيء يكون كالتمهيد لها والتوطئة لدراستها، بعد ذلك يتأهل الطالب على الطالب 
لدارسة األلفية فيقرأها ويحفظها ويتقنها ويقرأ شروحها بدأ بشرح المصنف وهو في غاية النفاسة 
على رغم اختصاره في غاية األهمية، وشرح الشيخ زكريا األنصاري شرح فيه تنبيهات ولطائف 

اريب بعض الكلمات التي قد يخفى إعرابها مما ال يوجد في غيره، ومن ذلكم وتوجيه لبعض أع
شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث الذي يعد بحق موسوعة هذا العلم، ومن أخصر ما كتب 
على األلفية شرح السيوطي، الذي هو بقدر األلفية كلمة بكلمة ال يزيد وال ينقص، نظير تفسير 

، ، وال يروي غليال  يحل بعض الكلمات الغامضة لكنه ال يشفي عليال  الجاللين كلمة بكلمة، هذا 
بل ال بد من مطالعة شرح المصنف، وشرح الشيخ زكريا، وشرح السخاوي، هذا التدرج ينفع 

، وييسر له النظر في هذا العلم بعمق، ويتأهل لفهم مقاصد األئمة في اطالب العلم جد  
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ه ال يستغني عن التطبيق من بداية األمر، يعني مع أحكامهم على األحاديث، وهو في ذلك كل
من الكتب المعروفة المشتهرة،  امبدئي   اقراءته للنخبة وشروحها يشتغل بتخريج األحاديث تخريج  

، ويعرض ما يكتبه على هذه ، وينظر في أسانيدها من خالل التقريب مثال  كالكتب الستة مثال  
ذا كتب شيئ  األحاديث وهو يخرج وينظر في األسانيد ع ال يقصد  الى اختصار شديد للتمرين، وا 

؛ ألنه لم يتأهل للتصنيف بعد، ولو حدثته نفسه به نفع اآلخرين، إنما يقصد به نفع نفسه أوال  
بذلك كان قد استعجل النتيجة، وفي الغالب يحرم الوصول مثل هذا، فإذا عانى التخريج على 

وزاد في التخريج يزيد في التطبيق  اأشرنا إليها آنف   هذا الوجه ثم أخذ في المرحلة الثانية التي
حكمه بأحكام األئمة من المتقدمين  اوالتخريج، والنظر في األسانيد ويحكم على األحاديث مقارن  

بنية االنتفاع ال  اوالمتأخرين، ويعرض ما يكتبه على هذه األحاديث، وهو في هذه المرحلة أيض  
القواعد النظرية التي درسها في هذه الكتب، فإذا قرأ األلفية  بنية النفع، إنما هو بنية تطبيق

وحفظ األلفية ونظر في شروحها تأهل للتخريج ودراسة األسانيد العملي، وحينئٍذ يتوسع في 
تخريج األحاديث، ويحرص على عزو األحاديث إلى ما أمكنه الوصول إليه من المصادر، 

في ذلك قواعد الجرح  ي أقوال األئمة مستعمال  في دراسة األسانيد، وينظر ف اويتوسع أيض  
والتعديل، والتعارض والترجيح، وال يغفل مع دراسته هذه، هذه الكتب يعتني بها، ويجعلها 
محاور للبحث، ومع ذلك يقرأ في الكتب األخرى، وهو في دراسته للنخبة يقرأ في هذا كتب 

، فالمتأخرون لهم اأخرين أيض  أخرى ألفت في هذا الفن من قبل المتقدمين ومن قبل المت
ذا بلغ المرتبة الثانية ووصل إلى الطبقة الثانية أيض    امساهمات جيدة وقوية في الباب، وا 

يستفيد من الكتب المتوسطة في هذا الباب للمتقدمين والمتأخرين، وهو يحفظ األلفية، ويقرأ في 
طولة في علوم الحديث، فإذا شروح األلفية، ويحضر دروس األلفية يقرأ مع شروحها الكتب الم

توضيح األفكار للصنعاني،  في بما في تدريب الراوي وبما اقرأ في فتح المغيث يقرن به أيض  
على التخريج ودراسة  اثم بعد ذلك إذا أنهى هذا العلم على هذه الكيفية وطبق ما درسه نظري  

في ذلك كله، يتأهل  األسانيد العملية، وعرض ما يكتبه على أهل االختصاص، ويصوبون له
حينئٍذ للنظر في أحكام األئمة، وتتكون لديه الملكة التي يتعامل بها مع أقوال األئمة، وهذا 
العلم بحر، ال يمكن إدراكه في أيام أو في أشهر أو في سنوات، إذا قرأ األلفية مع شروحها، 

نظر في كتب العلماء وقارن بها مطوالت هذا الفن، تأهل للنظر في أقوال األئمة، وقبل ذلك ي
الذين عنوا بأقوال األئمة المتقدمين كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من العلماء الذين لهم 
عناية فائقة بأقوال المتقدمين، وهذا ال يعني أن غير هذين اإلمامين ال يعنون بكالم المتقدمين 

هل العلم ال عناية لهم، حاشا وكال، ال نعني بذلك أن الذهبي وابن حجر أو غيرهما من أ  ،ال
شارات األئمة في  ال، لهم عناية، ومعولهم على أقوال األئمة، وعمدتهم أحكام األئمة، وا 

وكل ارتضى منهج  ،أحكامهم، لكن هم صنفوا في هذا العلم على الكيفية والترتيب الذي ذكروه
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ن كانت األاله في كيفية تقرير هذه القواعد المنضبطة إلى حد ما نظري   حكام العملية قد ، وا 
تختلف إذا تأهل الطالب، اآلن الطالب في مرحلة التلقي والطلب حكمه حكم العامي يقلد هؤالء 

، لكن إذا تأهل فحكمه في ذلك حكم من تأهل للنظر افي قواعدهم النظرية، وفي تطبيقاته أيض  
ه الرجال إذا تأهل في النصوص والموازنة بين األدلة واالجتهاد في األحكام، إذ ال يقلد في دين

لذلك، أما قبل التأهل فال مفر له وال محيد من تقليد العلماء، وفرضه كالعامي سؤال أهل العلم، 
في مقدمة النخبة  -رحمه هللا-سواء سؤالهم المباشر أو التخرج على كتبهم، الحافظ ابن حجر 

بالنسبة للطالب ذكر أن الكتب المصنفة في هذا العلم قد كثرت، وصارت مثار تردد وحيرة 
يؤلفون المطوالت لتفهم، ويزداد  انعم أهل العلم أحيان   ،المبتدئ بما يبدأ، وبسطت واختصرت

يختصرون، لتحفظ وتقرر وتدرس  اعلمها، وتزداد الثورة العلمية عند طالب العلم، وأحيان  
ره بربع أن يؤلف كتاب في فن ثم يأتي عالم لهذا الكتاب فيختص وتدرس، وهل من العبث مثال  

هل هذا  ،، ثم يأتي ثالث فيشرح هذا المختصر، يعني هذا عبث عند أهل العلمالحجم مثال  
عبث؟ ليس بعبث، يؤلفون المطوالت والمبسوطات ليفاد منها، وتبسط فيها المسائل، وتحرر 
وتقرر بجميع ما تطلبه هذه المسائل من وسائل للبسط واإليضاح، ثم تختصر، وقد يؤلف 

داء  لكي يحفظ ويدرس ويعتني به ثم يأتي من يشرح هذا المختصر ليستفيد منه المختصر ابت
 :من يريد حفظ هذا المختصر، ومن يريد تدريس أو دراسة هذا المختصر؛ ألنه قد يقول قائل

وقد رمي الحافظ ابن حجر في مختصراته بأنه يسطو على كتب أهل العلم ويمسخ كتب أهل 
من علق على النخبة قال مثل هذا الكالم، بعض من علق العلم، كتب هذا، مع األسف أن 

على النخبة قال مثل هذا الكالم، إذا قال ابن حجر: ولي مؤلف في كذا، مؤلف في الصحابة 
سطا على كتب العلماء ومسخها واختصرها، لي مؤلف في...، وقد ألف الحافظ  ،قال: نعم

طو على كتب األئمة ويمسخ كتب تهذيب الكمال واختصره، وقال كعادته: يس المزي مثال  
األئمة، هذا ال شك أنه سوء أدب، الحافظ ابن حجر يعني مختصراته ما جاءت من فراغ، 

ولذا نوصي  ؛واالختصار باب من أبواب التحصيل، اختصار الكتب باب من أبواب التحصيل
أن  االطالب بأن يختصروا، كيف تختصر؟ أنت اآلن تحفظ من األلفية المقرر يعني تقدير  

شرح المؤلف  ،إلى شرح المؤلف يحفظ في هذه الدورة في كل درس عشرة أبيات، تأتي مثال  
مختصر، شرح زكريا األنصاري مختصر، تأتي للسخاوي تقرأ كالم السخاوي مع قراءة شرح 

يرسخ المختصر في ذهنك، تشارك لكي ؟ لماذا ،تختصر شرح السخاوي  ،المؤلف وزكريا
: وهللا أنا أتمنى أن أحصل في ت بهذه الطريقة، قد يقول قائل مثال  مشاركة عن ثقة، إذا عمل

علم األصول، وقرأت الورقات وشروح الورقات، وسمعت ما سجل عليها، لكن أنا أحتاج إلى 
، أو مختصر التحرير، بكتاب مختصر الروضة مثال   كتب أرفع من هذا الكتاب، نقول: عليك
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ن يدرسها، أنت اآلن عندك أرضية لفهم األصول يقول: هذه كتب صعبة، واآلن ما يوجد م
بحفظ الورقات، وقراءة شروح الورقات، وسماع األشرطة على الورقات، وقد تكن حضرت 

في الورقات، ماذا تفعل؟ شرح مختصر التحرير أربعة مجلدات بإمكانك أن تختصره  ادروس  
كانك أن تختصره مجلد واحد، وشرح مختصر الروضة ثالث مجلدات كبار بإم ،بربع حجمه

مصنف المختصر، وهو أعرف  ،في مجلد واحد، تقرأ كالم الشارح، والشارح هو المصنف نفسه
تحاول  ،الناس بشرحه، وأدراهم بما يحتويه هذا المصنف، تأتي إلى هذا الكتاب وتقرأ المتن

ن تفهم المتن وتشرح المتن من تلقاء نفسك، ثم تقرأ ما كتبه المؤلف في شرحه عليه بعد أ
أمعنت النظر في كالم المتن، تقرأ هذا الشرح وهو مطول، وفيه عسر، يعني ال ننكر أن فيه 
عسر؛ ألن األصول فيه شيء من العسر، لكن الطالب إذا فهم قواعد هذا العلم وطبق عليه 

ذا  ،من خالل ما يمر به من مسائل تفصيلية وتفريعية وتوجد في الكتب وفي الدروس يطبق وا 
ارتاح له راحة تامة، إذا قرأت المتن، هذا السطر من كالم المؤلف ثم  ،الباب انفتح له هذا

صغته بأسلوبك يعني بدل ما شرح هذا السطر ثالثة  ،راجعت عليه الشرح كررته مرة مرتين
صفحات أربع صفحات تجعله في صفحة واحدة بأسلوبك أنت، إذا أشكل عليك تسأل، العلماء 

لم الكالم والمنطق، ودخيل على العلم الشرعي هذا استبعده، كالم مرتبط بع همتوافرون، في
الكالم الذي ال تفهمه استبعده، دعه مرحلة ثانية تسأل عنه أو تقرأه على عالم، لكن إذا انتهيت 

، عندك تفسير ابن كثير مثال   ،يكون لديك قابلية لفهم هذا العلم، وقل مثل هذا في جميع العلوم
مجلدات أسفار كبار، يعني لو فردت وقد فردت في بعض الطبعات تفسير ابن كثير في أربعة 

، بإمكانك أن تقرأ اآلية تقرأ كالم الحافظ ابن كثير، تختصر كالم افي خمسة عشر مجلد  
، الروايات المكررة تحذفها، األسانيد التي يكررها الحافظ ابن كثير -رحمه هللا-الحافظ 

د حصل، ال أقول: تصنع هذا لنفع الناس، تختصرها، وتختصر الكتاب في ربع حجمه، وق
، وبعض الشباب صدر للمؤلف يذكر اثالثين كتاب   اوالنشر والتأليف، وأنا أصدرت عشرين كتاب  

، واآلن تحت الطبع مثلها، وقيد التحقيق، وقيد التأليف مثلها، ال، هذا تعجل اأربعين كتاب  
ار وسيلة من وسائل التحصيل، وما للثمرة، هذا يندم في الغالب، أنا أقول: طريقة االختص

مسافر ومعك شرح لكتاب وليكن مثلما ذكرنا تفسير ابن كثير، أو  المانع أنك في سفر مثال  
ذا  تفسير القرطبي أو أي تفسير من التفاسير الذي تفهمه من كالم المؤلف تعلقه على اآلية، وا 

وسائل التحصيل، وأتصور  انتهيت يكون عندك تصور تام لهذا الكتاب، فاالختصار وسيلة من
أن الحافظ ابن حجر فعل ذلك في مبدأ الطلب بعد أن صارت لديه أهلية لنوع من أنوع التأليف 
الذي هو االختصار، االختصار أمره سهل، ما هو مثل االبتكار والتجديد والتحرير، ال، 

بمثل االختصار أمر سهل يعني كالم عندك تحذف منه ما تشاء وتبقي ما تشاء، ما هو 
، هذا ما تستطيع إال إذا تأهلت، ابن حجر حينما ألف اإلصابة ااالبتكار من عندك تنشئ كالم  
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أو ألف تهذيب التهذيب أو ألف كذا هذه ال شك أنه هو المستفيد األول، من أين تكونت  مثال  
ئل له المادة التي من أجلها أطبق أهل العلم على تسميته بالحافظ إال بهذه الطريقة، من وسا

التحصيل عندهم جمع وتفريق، كيف جمع؟ أنت بإمكانك وأنت طالب علم تعديت مرحلة 
أنت عندك  المبتدئين والمتوسطين وقرأت ما يؤهلك لفهم ما ُيحتاج إليه في خدمة السنة مثال  

الكتب الستة  ،ابن ماجه ،النسائي ،الترمذي ،أبو داود ،مسلم ،مرحلة الجمع، عندك البخاري 
من أن تكون في ستة كتب، والباب الواحد الموجود في  ها في كتاب واحد، بدال  تريد أن تجعل

خامس كذا.. إلى  ،خر عند مسلم بنفس المعنى، ثالث عند أبي داودآحديث في البخاري تجد 
ريحني يكفي أن يخره، تريد أن تجعل هذه األحاديث تقول: وهللا أنا عندي جامع األصول آ

ي، ما يكفي لو أنت صنعت مثل جامع األصول ما انتهيت من تقول: جامع األصول؟ ما يكف
، كل شيء مخدوم ئ اوالمسألة ما تكلفك شي الكتب الستة إال وأنت في مصاف أهل العلم،

باألرقام والحاالت والحمد هلل األمر يسير، يعني يأخذ منك وقت الكتب الستة تأخذ منك خمس 
نفق على مثل هذا األعمال هذه هو العمر سنوات ست سنوات وليكن، ثم ماذا؟ العمر إذا أ

مسألة الجمع وضم الكتب بعضها إلى  االحقيقي لإلنسان، فمثل ما نقول في االختصار أيض  
إلى تحفة األشراف؛ ألن كثير من الناس ما يدري كيف يلج إلى  بعض، فرد الكتب تأتي مثال  

إلى تحفة األشراف تنظر في  يحفظ الدنيا كلها، لكن ما يتيسر، تأتي مثال   غرضههذا العلم، 
مخرج عند فالن وفالن وفالن، تأتي إلى إسناده  ال مثال  الحديث األول حديث أبيض بن حم  

عند فالن، ومتنه عند فالن، وتقارن بين هذا اإلسناد وذاك اإلسناد، وصيغ األداء، وما قيل في 
لديك ملكة وحصيلة رجاله ومتونه، كيف روي بهذا المعنى؟ وكيف روي بهذا اللفظ؟ تكون 

وليكن،  خله طويال   ،المقصود أن هذا الطريق طويل ليسعلمية، المقصود أنك تمسك الطريق، 
ماذا لكن هذه وسيلة من وسائل تحصيل العلم؛ ألن كثير من الناس يضيع وقته ما يدري 

ة أو ؟ وقد ال تسعفه الحافظة أن يحفظ ألوف مؤلفة من الحديث، لكن إذا فعل بالكتب الستيفعل
بغيره من الكتب بهذه الطريقة، وهذا الطريقة شرحناها في مناسبات كثيرة، وبإمكانكم اإلطالع 
ن كان ضعيف الحافظة ال شك أنه سوف يخرج بنتيجة وحصيلة  عليها، يعني إذا انتهى منها وا 

 ن يشارك في بحث المسائل العلمية، وفي التأهل لدارستها واالجتهاد فيها. أل مرضية تؤهله
لكتاب الذي بين أيدينا الذي هو ألفية العراقي في الدرس األول من هذه الدورة التي نرجو أن ا

 اى أيض  م، ألفية العراقي وتس-جل وعال-تكون نافعة لطالب العلم، وأن تكون خالصة لوجه 
ألفية الحديث، ألفية العراقي جاء بعض الشروح مثل: )فتح الباقي شرح ألفية العراقي( فهذا اسم 

ن أسمائها إضافة إلى ناظمها، و)فتح المغيث بشرح ألفية الحديث( فهي ألفية الحديث إضافة م
 التبصرة والتذكرة؛ لقول الناظم في مقدمتها:  اإلى موضوعها، وهي أيض  
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 نظمتهااااااااااااااااااااااا تبصاااااااااااااااااااااارة للمبتاااااااااااااااااااااادئ
  

 تاااااااااااااااااااااااذكرة للمنتهاااااااااااااااااااااااي والمسااااااااااااااااااااااااند   
 

يعنى المؤلف بالتعريف والحد ها، وال شك أنها متن متين، يعتمد عليه طالب العلم، ؤ هذه أسما
في بداية الباب، في بداية كل باب، وذكر الخالف فيه، والمثال الذي يطبق عليه، وقد يذكر 

بذكر األقوال كلها، وقد يذكر أكثر من مثال، ويأتي لهذا أمثلة  في الباب الواحد الخالف كامال  
تقف ألفية السيوطي،  اصفها أيض   لطالب العلم، في افهي ألفية نافعة جد   -إن شاء هللا تعالى-

 جيدة اشتملت على زوائد، يقول ناظمها:  اوهي ألفية أيض  
 فائقاااااااااااااااااااااااااااااة ألفياااااااااااااااااااااااااااااة العراقاااااااااااااااااااااااااااااي

 
 فااااااااااااي الجمااااااااااااع واإليجاااااااااااااز واتساااااااااااااق   

 
هناك مقارنة بين األلفيتين أدت نتيجتها إلى تفضيل ألفية العراقي، ولو لم يكن من ذلك إال 

لسيوطي، السيوطي جم اع، وعنده مخالفات في هذا إمامة الحافظ العراقي في مقابل أهلية ا
عليه مالحظات كبيرة في باب االعتقاد، وهذا العلم  االعلم وفي غيره، وعنده تساهل، وهو أيض  

دين فانظر عمن تأخذ دينك؟ ولو لم يكن من وجوه المفاضلة والموازنة إال إمامة الحافظ 
 العراقي.

 السيوطي يقول: 
 فائقاااااااااااااااااااااااااااااة ألفياااااااااااااااااااااااااااااة العراقاااااااااااااااااااااااااااااي

 
 فااي الجمااع.......................... 

 
راقي أنواع واإليجاز اختصار، يعني جمع "واإليجاز" في الجمع يعني زاد عن الحافظ الع

: هذه األنواع جاءت على حساب أشياء تركها مما أشار تساق الترتيب، كونه زاد أنواع أوال  واال
شك أنه في مقابل متروك، وأما بالنسبة  إليها الحافظ العراقي، واإليجاز مع هذا الجمع الزائد ال

للترتيب ففي ترتيب الحافظ العراقي تبع لألصل الذي هو علوم الحديث البن الصالح ما في 
شك أن فيه ما يالحظ عليه، وأمر الترتيب سهل، ليس بمعضل يعني تقدم باب على باب أو 

ال شك أنها على  ،مثال   عشرة أنواع ع،حال كون السيوطي زاد أنوا تأخر أمره سهل، وعلى كل 
واألمثلة ووضوح  -أقوال العلماء-حساب شيء متروك في ألفية العراقي، وهو استيعاب األقوال 

الحد والتعريف، قد يقتصر السيوطي على تعريف واحد بينما يذكر الحافظ العراقي الخالف في 
وه الخالف يستوعب التعريف الذي يترتب عليه فائدة عملية، وقد يذكر الحافظ العراقي من وج

ال فعدد األبيات واحد، هذه  الخالف ويقتصر السيوطي على قول أو قولين، في األمثلة كذلك وا 
 اله أثر، إذا كان عدد األبيات واحد   ألفية وهذه ألفية سواء زادت ألفين أو نقصت بيتين ما

على  وزادت إحداهما على األخرى أال يكون هذا على حساب وضوح في النظم؟ أال يكون 
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 اعلى حساب بعض األمثلة، وأيض   ال حذفها الذي زاد بعض األنواع؟ وأيض  احساب سرد ألقو 
 أصل أللفية السيوطي، يقول:  -ألفية العراقي-هذه األلفية 
 تااااادري مناااااه االصاااااطالح اواقااااارأ كتاب ااااا

 
 كهذه................................  

 
وابن الصالح" فألفية العراقي أصل أللفية يعني ألفيته "أو أصلها" يعني ألفية العراقي "

ولذا تجدون التشابه كبير بين األلفيتين، فقد يأخذ السيوطي شطر بيت ويكمله من  ؛السيوطي
عنده، يأخذ شطر بيت من ألفية العراقي ثم يكمله، وال يعني هذا التقليل من شأن ألفية 

كل له اجتهاد، لكن أنا  ،ال ،السيوطي أو التقليل من وجهة نظر من يفضل ألفية السيوطي
أقول: يعنى طالب العلم بألفية العراقي، وما زاده السيوطي في ألفيته يمكن أخذه منها على أن 

الحافظ العراقي،  ااألبواب التي يهتم بها طالب العلم ويحتاج إليها حاجة ماسة ما ترك منها شيئ  
تقويم، فيها شيء من التكسر، وال لفية العراقي تحتاج إلى شيء من الأيوجد بعض األبيات في 

معدود في عداد الشعراء، ال، هو  هو شك أن هذا نظم عالم، يعني ليس النظم مهنته، يعني ما
في عداد العلماء الذين ينظمون العلوم، وقد يقع في بعض األبيات شيء من الخلل في الوزن، 

 ؛-إن شاء هللا تعالى-تي ذكره وقد يحتاج إلى أداء معين بطريقة معينة؛ ليتسق البيت، مما سي أ
هو في األصل لشاعر أو انتقدوا عليه شيء من عدم االتساق  ولذا إذا نظروا في شعر مثال  

ن كان في الفقهاء من يجيد النظم، كاإلمام الشافعي، وال يعني أن  قولوا: هذا نظم فقهاء، وا 
حسنوا في هذا، وأجادوا، وانتفع الفقهاء ال يعرفون النظم، هم ينظمون، والعلماء نظموا العلوم، وأ

الناس بهذا النظم، ضبط العلوم، يعني ما رأيك لو أن طالب العلم أتقن مثل هذه األلفية، ومثل 
نونية ابن القيم، ومثل نظم ابن عبد القوي في الفقه، ومثل منظومة اآلداب، ومنظومات كثيرة 

ابن القيم كم يكون عنده من سائر ، يعني لو أن طالب العلم تسعفه الحافظة لحفظ نونية اجد  
العلوم والفنون بسبب هذا النظم، خمسة أالف وثمانمائة وستين بيت، يعني لو استخرج ما فيها 
من جرح وتعديل للرواة وحكم على األحاديث لجاء في مصنف مستقل، دعونا من مسائل 

م في نظمهم لهذه االعتقاد الذي هو أصل النظم، أقول: العلماء أحسنوا في نظم العلوم، وه
تقانها وحفظها؛ ألن النظم يثبت أكثر من النثر،  العلوم ساهموا مساهمة قوية في ضبطها وا 
ن كان بعض أهل العلم  والشعر على كل حال كالم، مباحه مباح، ومحظوره محظور، وا 
كالشعبي يقول: ال ينبغي أن تكتب البسملة في الشعر؛ ألنه ليس بذي بال، وليس بذي شأن 

به، لكن أين الشعبي من هذه المؤلفات التي حفظت لنا العلوم؟ والقول المحقق أن الشعر يهتم 
كالم مباحه مباح ومحظوره محظور، ومستحبه مستحب وهكذا، جاء في الحديث الصحيح: 

إذا حفظ الطالب ألفية  ((احتى يريه خير له من أن يمتلئ شعر   ا))ألن يمتلئ جوف أحدكم قيح  
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ال العراقي وحفظ ألفي ة ابن مالك ونونية ابن القيم ونظم ابن عبد القوي يكون امتأل جوفه شعر وا 
ال ما امتأل؟ حتى يريه،  ما امتأل؟ حفظ مثال   معنى  ماعشرين أو ثالثين ألف بيت امتأل وا 

ال الحديث  حتى يريه؟ حتى ال يبقى ألي شيء من أصناف العلوم والكالم شيء في جوفه، وا 
نعم، لكن هذا ما امتأل  ؟ه ممتلئ، هل نستطيع أن نزيده من هذاواضح حتى يمتلئ اآلن هذ

نستطيع أن نزيده من هذا، أنت افترض أنك حفظت العلوم كلها وامتأل جوفك مثل هذا كلها 
نظم ينطبق عليك الحديث، فأين تضع الكتاب والسنة؟ قال هللا وقال رسوله أين تضعه بعد أن 

قدر هذا وحفظت الكتاب والسنة ومألت الجوف من امتأل جوفك؟ لكن إذا حفظت من النظم ب
الكتاب والسنة بعد هذا ال ينطبق عليك الحديث، فالحديث محمول على من مأل جوفه من 

ما عنده إال شعر،  ،الشعر بحيث ال يستوعب غيره، ال قرآن وال سنة وال أقوال سلف وال شيء
لكن هل األصمعي ما يحفظ يحفظ عشرين ألف قصيدة،  يعني لو جئنا إلى األصمعي مثال  

من أقاويل؟ يحفظ، إمام من أئمة المسلمين،  ئ امن السنة؟ ما يحفظ شي ئ اما يحفظ شي القرآن؟
ن كان رسوخ قدمه في اللغة أكثر من غيره، ال يعني هذا أنه امتأل جوفه شعر وهو ال يحفظ  وا 

واعتنى بالشعر ينطبق  ائ  من السنة شيالقرآن، نعم إذا أهمل القرآن وما حفظ القرآن وال حفظ 
عليه الحديث، أما إذا استوعب الشعر ما يحتاج إليه من الشعر بعد حفظ القرآن والسنة وحفظ 
أقاويل السلف ال يتجه إليه الذم الوارد في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين؛ ألنه قد 

ذم  -لسالمعليه الصالة وا-يستشكل بعض الناس هذا الحديث، كيف نعنى بالشعر والنبي 
 ))اهجهم وروح القدس يؤيدك((، وقال: -عليه الصالة والسالم-الشعر؟ الشعر أنشد بين يديه 

الشعر ليس بمذموم، لكن نعم العناية بالشعر بحيث ال يبقى في الجوف وال في القلب مكان  اإذ  
 هنا يتجه الذم، فال يشكل علينا مثل هذا الحديث. ،ألي كالم غير الشعر

، طبعت بالهند سنة ألف اصود نحتاج إلى اإلشارة إلى أن األلفية طبعت مرار  ونشرع بالمق
في مصر والمغرب وباكستان، طبعت طباعات كثيرة، فممن  اوثالثمائة، وطبعت بعد ذلك مرار  

مع  اطبعها الشيخ أحمد شاكر طبعته جيدة في الجملة، فيها بعض األخطاء وهي تتفق كثير  
لشيخ أحمد شاكر طبعها ضمن مجموعة سماه: "من الروائع" طبعة الشيخ حامد الفقيه، ا

باالشتراك مع أخيه علي، والشيخ حامد الفقيه طبعها ضمن مجموع نفائس، والطبعتان 
 امع الشروح، وطبعت بمصر مع شرح المصنف، وطبعت أيض   ا، وطبعت أيض  امتقاربتان جد  

، وما زال اصود أنها طبعت مرار  بفأس بالمغرب مع شرح المصنف وشرح زكريا األنصاري، المق
خر الطبعات طبعة دار المنهاج، وهي آإلى أن ظهرت هذه الطبعة التي هي  االطبع جاري  

محررة ومتقنة ومضبوطة ومتعوب عليها، ولما خرجت قرأها بعض طالب العلم، واستدركوا 
إن شاء هللا - يكمل دعليها بعض األشياء، وال بد من الوقوع بمثل هذا، والعمل بتضافر الجهو 

، زودنا ببعض المالحظات من بعض اإلخوة التي عندهم شيء من الدقة والتحري -تعالى
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 في الطباعات األخرى التي اعتني بها بعد هذا المالحظات، ال اوالضبط، وال بد أن يقع أيض  
الذي  -جل وعال-أن يقع، وهذه طبيعة عمل البشر، والمحفوظ المحصون هو كتاب هللا  بد

تقول: ليتني غيرت، ليتني بدلت، وهذا له وجه يلوح لك  ابحفظه، واليوم تكتب كتابة وغد  تكفل 
وجه في إعراب كلمة ثم من الغد يلوح لك غيره، فأنت ما عندك تردد في ضبطها في هذا 
اليوم، ثم إذا ثبتت وانتشرت بين الناس قلت: ليت وهللا أن الضبط هذا تبين أنه أرجح، وال بد 

ب البشر كلها على هذه الطريقة، ولو ظهر كتاب مصون مضبوط محرر متقن من هذا، وكت
 ما عليه أدنى مالحظة ما صار لكتاب هللا أي ميزة، ولحفظه أهمية، وهللا المستعان.

 .نعم
فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على  امبارك   اطيب   االحمد هلل حمد كثير  

 لى آله وصبحه أجمعين.عبده ورسوله، نبينا محمد وع
، واغفر لنا ولشيخنا اعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علم   مالله

 والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. 
في منظومته البديعة الشهيرة المسماة بـ)ألفية  -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ العراقي 

عمن دعوهم  اعلماء المسلمين وجازاهم خير ما جازى عالم   غفر هللا له ولجميع ،العراقي(
 إلى السنة.

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر  
 مـــــــــن بعــــــــــد حمــــــــــد هللا    ا  ء
 ثــــــــــــم صــــــــــــ ة وســــــــــــ م دا ــــــــــــم 
ــــــــــــــه    فهــــــــــــــ ه المقاصــــــــــــــد المهم
ـــــــــــــد  ـــــــــــــا تبصـــــــــــــرة للمبت  نظمته
 لخصـــي فيهـــا ابـــن الصـــ ح أجمعـــه

 ء الفعــــــــر والضــــــــمير  فحيــــــــ  جــــــــا
 كــــــ)قال( أو أطلقـــــي لفـــــظ الشـــــيخ ا
ن يكــــــن  ثنــــــين نحــــــو )التزمــــــا(  وا 
 وهللا أرجــــــــو فــــــــي أمــــــــور  كلهــــــــا

 

ــــرحيم بــــن الحســــين ا ثــــر     عبــــد ال
ـــــان جـــــر عـــــن إحصـــــاء ـــــى امتن  عل
 علـــــــى نبـــــــي الخيـــــــر    المـــــــراحم 
ــــم الحــــدي  رســــمه  توضــــ  مــــن عل
 تـــــــــــــ كرة للمنتهـــــــــــــي والمســـــــــــــند  

ــــــــ  تــــــــراه موضــــــــعه اوزدتهــــــــا علم 
 مـــــــــــن لـــــــــــه مســـــــــــتور  لواحـــــــــــد و 

ـــــــد إ  ابـــــــن الصـــــــ ح مبهمـــــــا  أري
 فمســــــــــلم مــــــــــع البخــــــــــار  همــــــــــا

ــــــي صــــــعبها وســــــهلها امعتصــــــم    ف
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الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد: 

ة لبالبسم -حمه هللا تعالىر -ابتدأ  "بسم هللا الرحمن الرحيم": -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
))كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم بحديث:  للقرآن الكريم، وعمال   اتباع  ا

والحديث مضعف عند أهل العلم، وله طرق، وله ألفاظ مختلفة محكوم على جميعها  أقطع((
الحمد، وجعلها  بالضعف، بجميع طرقه وألفاظه عند جمع من األئمة، وأثبت بعضهم رواية:

من افتتاح بالبسملة  -جل وعال-من قبيل الحسن، وعلى كل حال فيما جاء في كتاب هللا 
، وبعض الناس إذا اطلع على أمر من األمور وقد ورد فيه اوالحمدلة ما يجعل األمر مشروع  

حديث قد ضعف حكم على األمر بأنه مبتدع؛ ألن عمدته حديث ضعيف، وقد خفي عليه من 
التي يعول عليها في إثبات مثل هذا ما يخفى، فالعلماء قاطبة عولوا على االقتداء  األصول

يكتب البسملة في رسائله، ويفتتح الخطب بالحمدلة،  -عليه الصالة والسالم-بالقرآن، والنبي 
لبلقيس، جاءت الرسالة:  -عليه السالم-وهذا معروف في الشرائع السابقة، ففي رسالة سليمان 

يم {}إ نَّه  م   ح  َمن  الرَّ ح  م  َّللاَّ  الرَّ َماَن َوا  نَّه  ب س  َلي   ( سورة النمل[، فافتتح بالبسملة.03]) ن س 
لما جاء في  اقد يقول قائل: إنه افتتح باسم سليمان من سليمان، بسم هللا الرحمن الرحيم، اتباع  

مَ القرآن:  ح  م  َّللاَّ  الرَّ َماَن َوا  نَّه  ب س  َلي  يم {}إ نَّه  م ن س  ح  ( سورة النمل[، هو خبر عن 03]) ن  الرَّ
مصدر الكتاب: وهو سليمان، لكن الكتاب افتتح بالبسملة، االفتتاح بالبسملة والحمدلة أمر 

ن لم يكن قوال   ذا عرفنا أن المعول عليه هو ما جاء في الكتاب والسنة، وا  نما عمال   نسبي، وا  ، وا 
ئل النبوية افتتحت بالبسملة، والخطب النبوية افتتحت القرآن افتتح بالبسملة والحمدلة، والرسا

ن االفتتاح بالبسملة والحمدلة بدعة؟ وهل يتصور هذا من إبالحمدلة؛ فهل لقائل أن يقول: 
يكتب في  ان عانى العلم، وقرأ في كتب أهل العلم؟ وهل تتوقعون أن شخص  عم   مسلم؛ فضال  

بالبسملة، والحمدلة"؛ ما أدري بما يستفتح مثل العقيدة يقول: "كانت الكتب التقليدية تستفتح 
؟ بناء  على أن الحديث الوارد في االفتتاح بالبسملة والحمدلة ضعيف، ماذاهذا؟! بناء  على 

ضعف الحديث دعونا من الحديث، لكن أليس في كتاب هللا قدوة وأسوة، أليس في صنيع النبي 
أسوة وقدوة؟ يكفي هذا إلثبات ما صحت به السنة؛  -عليه الصالة والسالم-العملي 

، لسنا بصدد الكالم على البسملة، وا عراب البسملة، هذا كالم تكرر "يقول راجي.."المشروعية، 
 في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة.

 اآلن الحافظ العراقي افتتح بالبسملة؛ فهل ثنى بالحمدلة؟ "يقول"
 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر

 
 مــــــــــن بعــــــــــد حمــــــــــد هلل    ا  ء

 عبد الرحيم بن الحسين ا ثر   
................................... 
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ن ذكره لفظ    ؛ لماذا؟ ألنه قال:اإال أنه قدم الحمدلة حكم   اذكر اسمه قبل الحمدلة، لكنه وا 
 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر

 
 مـــــــــن بعـــــــــد.......................

 

ــــرحيم بــــن الحســــين ا ثــــر     عبــــد ال
 

................................... 
 
؛ االحمد متقدم على ذكر اسمه، حكم   ايعني متى ذكر اسمه؟ بعد حمد هللا ذي اآلالء، فحكم  

، األنه جعل ذكر اسمه من بعد حمد هللا ذي اآلالء، فلعله تلفظ بالحمد، فقدم الحمد حقيقة  لفظ  
ن تقدم لفظ  اثم في التسطير، والكتابة ذكر االسم، وهو متأخر حكم   ، يعني كما سيأتينا في ا، وا 

إن الحافظ العراقي قدم مسلم على البخاري؟ نعم، قدمه  :هل نقول "فمسلم مع البخار "قوله: 
، لكن حقيقة ؟ هو يقدم البخاري في هذا البيت لماذا؟ ألن المعية معية مسلم تشعر بالتبعية اذكر  

بوع؟ يصير المتكلم هو التابع، إذا ولذا إذا قلت: جئت مع فالن، أيكم التابع وأيكم المت ؛للبخاري 
ن قدم مسلم    اقال: جئت مع فالن، لكن إذا قال: جاء معي فالن، يصير المتكلم متبوع، فهو وا 

في الذكر إال أنه قدم اإلمام البخاري في الحكم، وهذا نظير ما يفتتح به هنا، يعني ابن الجوزي 
ل: من يلعب معي، هل يختلف الحكم يقول: تعرف نباهة الطفل، وهو يلعب مع أقرانه، إذا قا

فيما إذا قال: من ألعب معه؟ نعم، يقول ابن الجوزي: يختلف هذا، الذي يقول: من يلعب 
 معي، دل على أنه رأس من الصغر، بخالف من يقول: من ألعب معه، دل على أنه تابع.

 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر
 

ــــرحيم بــــن الحســــين ا ثــــر     عبــــد ال
 

تفتح بالحمد ماذا يقول؟ ألنه ذكر اسمه في البداية بعد أن ذكر البسملة، لكن لو أراد أن يس
قدم الحمد، سواٌء كان  اوذكره السمه كما صرح به هو من بعد حمد هللا ذي اآلالء، فهو حكم  

 ؛ ألن ذكر اسمه واقع وكائن بعد حمد هللا.احقيقة بأن تلفظ به قبل أن يذكر اسمه، أو حكم  
روف أنه فعل مضارع يقول، واألصل أن يقول: قال، قال راجي ربه يقول، مع "يقول راجي"

المقتدر؛ ألن القول انتهى، أو مازال يقول؟ نعم، يعني المضارع يستفاد منه االستمرار، يراد 
زال يقول، وكتابته لهذه المقدمة ال تخلو إما أن تكون قبل تمام النظم  منه االستمرار، فهو ما

النظم أنها بعد تمامه للنظم؛ ألنه ذكر االصطالحات فيها، ذكر أو بعده، والذي يغلب على 
االصطالحات التي مشى عليها في جميع األلفية، فهو ال يذكر هذه االصطالحات إال بعد أن 

األصل أن يقول: قال؛ ألنه ذكر هذه المقدمة فيما يغلب على الظن  "يقول"أوجدها في الواقع 
لى آخر األلفية ذكر  اديث وما يليه تبع  بعد تمام النظم، لما نظم أقسام الح البن الصالح، وا 
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هذه المقدمة بعد أن تصورها، وتصور االصطالحات التي أودعها في هذه األلفية، وهذا غالب 
المؤلفين على هذا، جرى عليه غالب المؤلفين يضعون الكتاب يؤلفون الكتاب يضبطون الكتاب 

ون المقدمة؛ ألنهم يحتاجون إلى اصطالحات بجميع ما يحتاجه الكتاب، ثم بعد ذلك يكتب
 يبينونها، واالصطالحات ال تبين كاملة، والتصور ال يكون شامل للكتاب إال بعد تمامه.

 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر
 

 ................................... 

جل -راجي: اسم فاعل من الرجاء، وهو مضاف، وربه: مضاف إليه، المقتدر: وصف للرب 
 ،-عالو 

 عبــــد الــــرحيم ابــــن الحســــين ا ثــــر    ...................................
 

أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي األثري، المولود سنة خمس وعشرين وسبعمائة، 
 المتوفى سنة ست وثمانمائة.

، بصفات كماله، ونعوت جالله مع حبه وتعظيمه -جل وعال-والحمد: هو اإلخبار عن هللا 
وكثير من أهل العلم يعرفون الحمد بالثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جالله، لكن 

بصفات كماله هذا حمد، لكن تكرار  -جل وعال-الحمد غير الثناء، مجرد اإلخبار عن هللا 
 المحامد تكرار هذا اإلخبار مرة بعد أخرى، يسمى ثناء.

 اناقاطااع....
لما جاء ابن الصالح، ولخص ما في هذه الكتب، وذكر  علوم الحديث البن الصالح، لكن

، وأماله على طالبه اأمثلة من مواقع استعمال األئمة لهذه االصطالحات، ورتب الكتاب ترتيب  
حتى اكتمل، لما خرج كتاب ابن الصالح، واستوعب جميع ما تقدمه مما يحتاج  افشيئ   اشيئ  

، حتى قال الحافظ: ال يحصى كم ناظم له طالب العلم في الكتب المنثور عكف الناس عليه
ومختصر، ومعارض له ومنتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، يعني داروا في فلكه، واقتصروا 

 عليه، وعكفوا عليه، وممن نظمه الحافظ العراقي.
فيها  -اأيض  –هناك منظومات البن الصالح ذكرت في مقدمات الشروح، ومقدمة هذه الطبعة 

ال شيء يعادل هذه األلفية من منظومات علوم الحديث البن بعض المنظومات، لكن 
 الصالح.

 لخصـــي فيهـــا ابـــن الصـــ ح أجمعـــه
 

 ................................... 

تأكيد، تأكيد يعني لم يفرط بشيء مما يحتاج إليه طالب العلم، قد يترك بعض  "أجمعه"
والتأكيد  "أجمعه" امات هذا العلم شيئ  االستطراد الذي يستغنى عنه بغيره، لكنه لم يترك من مه
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َمع وَن{بأجمع دون كل مستعمل، األصل أن تأتي أجمع بعد كل:  م  َأج  لُّه  َمَ   َكة  ك   }َفَسَجَد ال 
يَن{( سورة ص[، لكن تأتي أجمع بدون كل: 30]) َمع  ( سورة يوسف[، 30]) }َوأ ت ون ي ب َأه ل ك م  َأج 

 بدون كل، فيستعمل هذا وهذا.
في كل  "تراه موضعه"على ما في كتاب ابن الصالح  "ا"علم  زدت هذه المنظومة  زدتها""و 

 .-رحمه هللا تعالى-باب من أبواب زاد الحافظ العراقي 
ــــــــ  تــــــــراه موضــــــــعه اوزدتهــــــــا علم 

 
 ................................... 

عن ابن تراه في موضعه، تجده في موضعه، وبعضه متميز بنفسه؛ كالنقل عن متأخر 
 :الصالح، إذا نقل الحافظ العراقي عن النووي مثال  

ــــر ــــى الب ــــال يحي ــــن ق  ............لك
 

 لــــــــم يفـــــــــي الخمســــــــة إ  النـــــــــزر 
 

 هذا ما نعرف أنه مزيد على ابن الصالح؟ كيف ينقل ابن الصالح على النووي؟ ما يمكن.
يحتاج إلى التنبيه؛ لكون  تراه موضعه، إذا تميز بنفسه ال يحتاج أن ينبه عليه، قد اوزدتها علم  

 النقل عن متقدم على ابن الصالح:
 قلــــــــــي: و بــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــا 

 
 جـــــــــزم ســـــــــوى مرويـــــــــه إجمـــــــــا  

 
أمثلة  -رحمه هللا تعالى-هذا ميزه بقوله: "قلت" وقد يتميز بنفسه، وقد ال يتميز، وذكر الناظم 

ابلة األلفية بأصلها، في مقدمة شرحه لنقول ال يمكن تمييزها إال من خالل قراءة الشروح، ومق
 "تراه موضعه"مثل هذه المواضع يعتنى بها 

 فحيــــــــ  جــــــــاء الفعــــــــر والضــــــــمير
 

 ................................... 

 الفاء هذه الفصيحة:
 فحيــــــــ  جــــــــاء الفعــــــــر والضــــــــمير

 
 لواحـــــــــــد ومـــــــــــن لـــــــــــه مســـــــــــتور 

 
 ر مستتر:يعني ما جاء الشيخ، ما جاء ذكر فاعل الفعل، لم يأت ذكر الفاعل، يعني ضمي

 فحيــــــــ  جــــــــاء الفعــــــــر والضــــــــمير
 

 لواحـــــــــــد ومـــــــــــن لـــــــــــه مســـــــــــتور 
 

 يعني الفاعل مستتر كقال:
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 وقـــــال: بــــــان لـــــي ب معــــــان النظــــــر
 

 ................................... 

"كقال أو أطلقي من القائل؟ يعني بدون ذكر الفاعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ 
بدون ذكر فاعل هذا ابن الصالح، الشيخ ابن  "كقال"، قه""الشيخ فيما بعد قد حق؛ لفظ الشيخ"
 الصالح:

 كقــــال أو أطلقــــي لفــــظ الشــــيخ مــــا
 

مـــــــا  ـــــــد إ  ابـــــــن الصـــــــ ح مبه   أري
 

إياه، أو ما أريد إال ابن  ا، يعني كان حال كوني مبهم  اأو مبَهما حال من الناظم إذا قلنا مبه م  
 ا وهذا.، فيجوز هذايعني حال كونه مبَهم   االصالح مبَهم  

 انتهينا من إذا قال: قال، أو أطلق لفظ الشيخ يريد به ابن الصالح.
ن يكن" ن يكن  ثنين"يعني الضمير  "وا  ضمير تثنية، هل يمكن  "نحو التزما"ضمير تثنية  "وا 

 هو ابن الصالح التزما؟ ال يمكن: الذيأن يقول: ليقال لواحد 
ـــــــا ـــــــين نحـــــــو التزم ـــــــن  ثن ن يك  وا 

 
 همــــــــــافمســــــــــلم مــــــــــع البخــــــــــار   

 
هل يمكن أن نقول: ابن الصالح؟ "ولم يعماه" ال، يريد  "ولم يعماه"يعني إذا أتى بضمير اثنين 

إلى  اومضموم   امنضاف   "مع البخار "يعني مرادي مسلم  "فمسلم"بذلك البخاري ومسلم 
البخاري، وعرفنا أن تقديمه لمسلم ال يعني أنه يفضل مسلم على البخاري، وال يعني أنه يفضل 

حيح مسلم على صحيح البخاري، لما يشعر به لفظ مع، وقدمنا الكالم عليه في أول الكالم؛ ص
 ألن المعية تشعر بالتبعية، فمسلم تابع للبخاري:

 فمســــــــــلم مــــــــــع البخــــــــــار  همــــــــــا  ...................................
 

 للتثنية، إنما تأتي تأتي األلف ال اضمير التثنية، ولم يعماه، يعني البخاري ومسلم، لكن أحيان  
 :ألف إطالق مثال  

ـــــــا : ـــــــم يتصـــــــر وق  وقيـــــــر: مـــــــا ل
 

ـــــــــــــر   اســـــــــــــتعما   ـــــــــــــه ا كث  بأن
 

ال فاألصل "وقال"، فهذه تعود إلى  أماأللف هذه تثنية،  إطالق؟ هذه إطالق، وليست تثنية، وا 
غير الضمير يعود إلى ابن الصالح، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم، قد تأتي التثنية ل

لشخص آخر،  اآخر   البخاري ومسلم كما لو استدرك ذكر قول لشخص، أقول: ثم ذكر بعده قوال  
نما يريد االثنين  وأراد أن يرد على االثنين، هذا واضح أنه ال يريد بذلك البخاري ومسلم، وا 

 .-إن شاء هللا تعالى-الذين تقدما، ويأتي لكل هذا أمثلة 
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 فمســــــــــلم مــــــــــع البخــــــــــار  همــــــــــا  ...................................
 

"في هللَا أرجو: مفعول به مقدم، وهللا أرجو، أرجو: فعل، وفاعله مستتر تقديره أنا  "وهللا أرجو"
يعتصم  افي أموره كلها معتَصم   -جل وعال-يرجو من هللا  اأو معتَصم   "ام  أمور كلها معتص  
في  ا"معتصم  به  ابه، واثق   اكونه معتصم  ألموره كلها حال  اتيسير   -جل وعال-به، أو يرجو هللا 
؛ يرجوه التيسير والتسهيل -جل وعال-باهلل  افهذه حال، فحال كونه معتصم   صعبها وسهلها"

جل -، ولوال إعانة هللا -جل وعال-، ولوال توفيق هللا -جل وعال-لألمور كلها، ولوال تيسير هللا 
أن  -جل وعال-، فنرجوه -جل وعال-هللا  ؛ لما تم أمر من األمور، فاألمور كلها بيد-وعال

الصعب والحزن الشديد، وكٌل منهما يقابل  "في سهلها وصعبها"يسهل لنا أمور ديننا، ودنيانا 
-السهل، الصعب يقابل السهل، الحزن يقابل السهل، وسعيد بن المسيب بن حزن، أراد النبي 

ن الصعب، وأفضل من الحزن، تغييره إلى سهل؛ ألن السهل أفضل م -عليه الصالة والسالم
زالت الحزونة فينا، واختار الناظم  ولذا يقول سعيد: ما ؛فما رضي وقال: إن السهل يوطأ

 الصعب دون الحزن ألمرين:
ن كان مطروق   -عليه الصالة والسالم-األمر األول: أن النبي  ، اأمر بتغييره، فهو لفظ، وا 

؛ ألن تصحيفه صعب، -اأيض  –الصعب  ومعناه صحيح في اللغة، إال أنه مفضول، واختار
تصحيف حزن أسهل، التصحيف إلى الحزن أسرع من التصحيف إلى الصعب، فاختار 

ن كان الحزن يأتي، وال يختل الوزن، وهو المقابل لسهل بدليل أن النبي  عليه -الصعب، وا 
حزن؛  أمر بتغيير حزن إلى سهل لكن لما ذكرنا، التصحيف أسرع إلى كلمة -الصالة والسالم

ن قال بعضهم  ألن الحاء يسهل تصحيفها، والزاي كذلك، والنون أسهل من الصاد والعين، وا 
المانع أن الصاد يوضع عليها نقطة فتصحف أو العين كذلك؟ ال؛ ألن المسألة مسألة  ماأنه 

 نطق وارتباط بكالم، نعم وارتباط كالم بأوله وآخره، وسياق فيصعب في موضعها تصحيفها.
بتغييره، وننتهي بهذا  -عليه الصالة والسالم-ثاني: أنه لفظ مفضول أمر النبي األمر ال
 المقدار.

 وهللا أعلم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 فضيلة الشيخ الدكتورل
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 يئة كبار العلماءعضو ه

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (2شرح: ألفية الحافظ العراقي )
الكالم على القسم األول من أقسام الحديث الصحيح، وذكر أصح كتب الحديث، الصحيح 

 د على الصحيحينالزائ
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين. 
 أما بعد:

، وغفر هللا له، ولنا ولشيخنا والسامعين برحمته إنه جواد -رحمه هللا تعالى-قال المصنف 
 كريم:

 أقسام الحدي :
 ا الشـــأن قســـموا الســـننوأهـــر هـــ 

 فـــــــــــا ول المتصـــــــــــر اإلســـــــــــناد
 عـــن مثلـــه مـــن غيـــر مـــا شـــ و 
 وبالصــــــحي  والضــــــعيف قصــــــدوا
ـــى ســـند ـــا عل  إمســـاكنا عـــن حكمن
 خــــــاو بــــــه قــــــوم فقيــــــر مالــــــك
 مــــو ه واختــــر حيــــ  عنــــه يســــند
 وجــــــــزم ابــــــــن حنبــــــــر بــــــــالزهر  
ــــدين عــــن أبــــه  وقيــــر: زيــــن العاب
 أو فـــابن ســــيرين عــــن الســــلماني
ـــه ـــي  علقم ـــن ق ـــي عـــن اب  النخع

 

 إلــــى صــــحي  وضــــعيف وحســــن 
ــــــــ اد  بنقــــــــر عــــــــدل ضــــــــاب  الف
ــــــــــــــو   ــــــــــــــة قادحــــــــــــــة فت  وعل
 فــــي ظــــاهر   القطــــع، والمعتمــــد
 بأنـــــــــه أصـــــــــ  مطلقـــــــــا، وقـــــــــد
ــــــافع بمــــــا رواه الناســــــك  عــــــن ن
 الشــــــافعي قلــــــي: وعنــــــه أحمــــــد
 عــــن ســــالم أ : عــــن أبيــــه البــــر
 عــن جــده وابـــن شــهاب عنــه بـــه
 عنــــه أو ا عمــــا عــــن    ا ن
 عــن ابــن مســعود ولــم مــن عممــه

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

أقسام جمع  "أقسام الحدي ": -رحمه هللا تعالى-وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف 
قسم، والقسم، والضرب، والصنف، والنوع ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، وأبدا األديب البارع أبو 

 فليراجع. ادقيقة جد   العسكري في كتابه: "الفروق" بينها فروق  هالل ا
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، بلغت عند ابن الصالح أصل هذا اأقسام الحديث: األنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جد  
، أنواع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة، والتقسيم المذكور االكتاب سبعة وستين نوع  

 ه التقسيم الكلي، الذي تندرج فيه بقية األنواع.عندنا، وموضوع درسنا يراد ب
 :-رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ 

 وأهــــر هــــ ا الشــــأن قســــموا الســــنن
 

 إلـــــــى صـــــــحي  وضـــــــعيف وحســـــــن 
 

حصروا القسمة في الثالثة، وأول من حصر القسمة في الثالثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة 
الثالثة موجودة في استعمال األئمة، "معالم السنن"، حصر القسمة في الثالثة، وأقسام 

فيحكمون على الحديث بأنه صحيح، ويحكمون على آخر بأنه حسن، ويحكمون على ثالث 
 بأنه ضعيف.

ن كانت هذه األلفاظ مذكورة  القسمة الثالثية استقرائية، وأول من بدأها أبو سليمان الخطابي، وا 
ذا كان تقسيم العلماء باالستقراء في كالم من تقدم من األئمة، لكن الكالم في الحصر، إ

تقسيمهم للماء إلى ثالثة أقسام طهور وطاهر ونجس، وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص، 
فمنهم من يرى أنها قسمان: طاهر ونجس، ومنهم من يرى أنها أربعة ويزيد المشكوك فيه، 

ال فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا الفن غير  وهنا القسمة ثالثية، وما عداها يندرج فيها، وا 
 الثالثة، لكنها إذا دققنا فيها النظر؛ دخلت في األقسام الثالثة المذكورة.

أهل هذا العلم، والذين عليهم المعول في هذا الباب، أئمة الحديث قسموه إلى  "وأهر ه ا الشأن"
ن لم ينصوا على التقسيم الحاصر، حتى جاء الخطابي في القرن  ثالثة أقسام، قسموه بالفعل، وا 

عليه -المضافة إلى النبي  "أهر ه ا الشأن قسموا السنن"الرابع، فحصر القسمة في الثالثة 
 :-الصالة والسالم

 إلـــــــى صـــــــحي  وضـــــــعيف وحســـــــن  ...................................
 

ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو ال تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه 
ن لم تتوافر شروط الشر  وط في الدرجة العليا أو الدنيا، األول الصحيح والثاني الحسن، وا 

 القبول المذكورة في الحد اآلتي فالضعيف، وال رابع لها:
 إلـــــــى صـــــــحي  وضـــــــعيف وحســـــــن  ...................................

 
رجة المتوسطة، هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الد "إلى صحي "

فالحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم؛ ألن 
ن أمكن تقديم الحسن في نظم بعضهم:  النظم يقتضيه، وا 
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 علااااااااااام الحاااااااااااديث راجاااااااااااع الصااااااااااانوف
 

 إلاااااااااااااى صاااااااااااااحيح حسااااااااااااان ضاااااااااااااعيف 
 

وزن، ولكي جعل الضعيف قبل الحسن مراعاة  لل -رحمه هللا تعالى-يمكن، لكن الحافظ العراقي 
تتم المقابلة، مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة 
متوسطة بينهما، فما دام األمر كذلك، فلو قدمه على الضعيف، ولو غير في النظم، وأمكنه 

ولذا هذا من حيث اإلجمال، ومن حيث التفصيل جرى  ؛اذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعي  
لى التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على الضعيف، فلما أنهى الكالم على ع

، وأخر الضعيف؛ ألنه متأخر، ودخول اطبيعي   االصحيح؛ شرع في الكالم على الحسن ترتيب  
الصحيح والحسن في أقسام السنن ال إشكال فيه؛ ألن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن 

، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى -عليه الصالة والسالم-ي ثبوته عن النب
ال هو في الحقيقة ال تصح -عليه الصالة والسالم-النبي  ، فإدخاله من باب تتميم القسمة، وا 

؛ ألن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وليس من -عليه الصالة والسالم-نسبته إلى النبي 
ن أطلق بعضهم عل  ى ما سيأتي في الموضوع، فقال: شر األحاديث الموضوع:الحديث، وا 

 شاااااااااار الحااااااااااديث الخباااااااااار الموضااااااااااوع
 

 ................................... 

 -عليه الصالة والسالم-ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله، وهو يضيفه إلى النبي 
-مما يضاف إلى النبي  على حد زعمه، وعلى سبيل التنزل، أو يقال: إن المراد بالحديث أعم

والمراد بالسنن المضافة إلى  "قسموا السنن"، وما يتحدث به، لكن عندنا -صلى هللا عليه وسلم
 :-عليه الصالة والسالم-النبي 

 إلـــــــى صـــــــحي  وضـــــــعيف وحســـــــن  ...................................
 

ال فاألصل أنه ال تجوز -عليه الصالة والسالم-فالتعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي  ، وا 
 .-عليه الصالة والسالم-نسبته؛ ألن الغالب الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي 

الخطابي لما ذكر األقسام الثالثة، وحصر القسمة في الثالثة؛ عرف األقسام الثالثة، فعرف 
وعرف الحسن كما الصحيح بأنه ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، 

 سيأتي فيما نقله الحافظ العراقي عنه:
اااااااااا  وقااااااااااد االحساااااااااان المعااااااااااروف مخرج 

 
 اشاااااااااااااااتهرت رجالاااااااااااااااه باااااااااااااااذاك حااااااااااااااااد 
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هذا الخطابي، الذي يهمنا اآلن من تعاريف الخطابي الصحيح، قال: ما اتصل سنده، وعدلت 
شرح نقلته، الحافظ العراقي عرف الحديث الصحيح، وبالمناسبة نوصي الطالب، ونحن بصدد 

هذا النظم الجيد الجميل الوافي من كانت عنده همة لحفظ األلفية ال يحفظ في المصطلح غير 
األلفية، وهذا من خالل التجربة؛ ألن بعض المنظومات يشوش بعضها على بعض، بعضها 
يشوش على بعض، فإذا حفظ اإلنسان البيقونية، وحفظ بعدها نظم الصنعاني للنخبة، أو غيره، 

من البيقونية، أو بيت  تيت من األلفية؛ سبق إلى لسانه بيفية، وأراد أن يستشهد ببثم حفظ األل
، ال سيما ممن حافظته امن نظم النخبة، وتشوش العلم عنده، وهذا يحصل لنا ولغيرنا كثير  

 َتهز، ال تسعفه في وقت الحاجة، مثل هذا يتشوش، فيقتصر على نظم واحد.
الذي هو الصحيح  "فا ول"صحيح الذي هو القسم األول: يقول الحافظ العراقي في تعريف ال

 "المتصر اإلسناد"
ـــــــــــــا ول المتصـــــــــــــر اإلســـــــــــــناد  ف

 
 ................................... 

 
ن شئت فقل: فصيحة، على حسب ما  األول إعرابها: الفاء هذه، نعم إن شئت فقل: تفريعية، وا 

؟ فاألول المتصل، خبر، ماذاتدأ، والمتصل األول مب "فا ول المتصر اإلسناد"تقدره قبلها، 
اإلسناد مضاف إليه؛  "فا ول المتصر اإلسناد"المتصل اإلسناد، اإلسناد إعرابها مضاف إليه 

كيف يكون مضاف إليه؟ المتصل مقترن بأل، والمقترن بأل معرفة؛ فهل يحتاج المعرفة إلى 
؟ متى يقترن ا؟ يعني يجوز مطلق  إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضاف بأل

: جاء محمد بها، وغيره أهم من ذلك، إذا قلت مثال   االمضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه مقترن  
ما يجوز؟  أوالعبد هللا، ما يستعمله الناس اليوم، ما هم يستعملون هذا؟ يستعملون هذا؛ يجوز، 

نت اإلضافة لفظية، إذا كانت اإلضافة افتقد الشرط األول، فقد الشرط األول، نعم يجوز إذا كا
لفظية كما عندنا، أما إذا كانت اإلضافة محضة معنوية فال يجوز، فال يجوز تقول: العبد هللا 

 بحال "ووصل أل بذا المضاف" بهذا المضاف من النوع الثاني، إذا كانت اإلضافة لفظية:
 فااااااااااااذي اإلضااااااااااااافة اساااااااااااامها لفظيااااااااااااة

 
 وتلااااااااااااااااااااااااك محضااااااااااااااااااااااااة ومعنويااااااااااااااااااااااااة 

 
اإلضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضاف إليه بأل، أو بالذي يضاف إليه فإذا كانت 

 المضاف إليه:
 ووصاااااااال أل بااااااااذا المضاااااااااف مغتفاااااااار
 أو بالاااااااااااااذي لاااااااااااااه أضااااااااااااايف الثااااااااااااااني

 

 إن وصااااالت بالثااااااني كالجعاااااد الشاااااعر 
 كزياااااااااااااااااد الضاااااااااااااااااارب رأس الجااااااااااااااااااني
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شيء، كيف متصل بأي  "المتصر اإلسناد"بهذا االعتبار يجوز، وهنا اإلسناد مضاف إليه 
يكون اتصاله؟ اتصال اإلسناد وهو الشرط األول؛ بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن 
فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من 
طرق التحمل، وهذا الشرط األول لصحة الخبر بأن يكون كل واحد من رواته قد تحمله، ورواه 

، -إن شاء هللا تعالى-شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكالم عليها  عن
اإلسناد كما يقول الحافظ ابن حجر: حكاية طريق المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، أو 
بعبارة واضحة نقول: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداء  من شيخه، وانتهاء  بالنبي 

، هذا هو اإلسناد، واالتصال يكون بما ذكرنا، وهذا هو الشرط األول، -ة والسالمعليه الصال-
ويخرج من قطع سنده، بأي نوع من أنواع االنقطاع اآلتي ذكرها بالتفصيل، سواٌء كان االنقطاع 

، فالظاهر مثل القطع، واإلرسال، واإلعضال، والتعليق، وكلها سيأتي الكالم فيها اأو خفي   اظاهر  
اختل الشرط األول، إذا كان السند  ا، فإذا كان الخبر منقطع  -إن شاء هللا تعالى-صيل بالتف

، اختل الشرط األول، إذا -على ما سيأتي-فيه إعضال سقط منه اثنان على التوالي  معضال  
حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، اختل الشرط األول، إذا سقط منه، أو رفعه  اكان معلق  

هو اتصال  الذياختل الشرط األول  ، فصار مرسال  -عليه الصالة والسالم-النبي التابعي إلى 
كالتدليس، واإلرسال الخفي، ويأتي توضيحهما، والفرق بينهما،  ااإلسناد، أو كان االنقطاع خفي  

 هذا هو الشرط األول من شروط صحة الخبر.
ـــــــــــــا ول المتصـــــــــــــر اإلســـــــــــــناد  ف

 
 ................................... 

 وال بد أن يكون اتصاله:
ــــــــــ اد  ................................... ــــــــــر عــــــــــدل ضــــــــــاب  الف  بنق

 
الشرط األول: اتصال السند، والثاني: عدالة الرواة، والعدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة  "عدل"

التقوى  تحمل على مالزمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة يتصف بها الراوي تحمل على مالزمة
والمروءة، والفرق بين الملكة والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة، أما الصفات التي تطرأ 

، ثم يلزم هذه الصفة حتى وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة؛ ألن اإلنسان يتصف أوال  
تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة، تحمل على مالزمة التقوى، والتقوى: فعل المأمورات، 

جتناب المحذورات، والمروءة مراعاة اآلداب التي يتعارف عليها الناس، مما يحسن ويجمل وا
ن لم يرد به شرع.  االتصاف به، وا 
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"ضاب  هذا هو الشرط الثاني: عدالة الرواة، والثالث أشار إليه المؤلف بقوله:  "بنقر عدل"
 الف اد"

ــــــــــر عــــــــــدل ضــــــــــاب  ال  ................................... ــــــــــ ادبنق  ف
 

الضبط مع العدالة ال بد من توافر الضبط، وهو الحفظ بحزم، بحيث يتمكن الراوي من األداء 
ه ئكما سمع متى شاء، يضبط، ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أدا
–متى شاء وأراد عند الحاجة إليه، والضبط وهو الحفظ يكون بالصدر ضبط صدر، ويكون 

اب، ضبط صدر، وضبط كتاب، ضبط الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده بالكت -اأيض  
في قلبه ما يسمع، هذا إذا حدث باللفظ، أو يحفظ المعنى، ويؤديه من غير اختالف يخل به 

والمراد من الضبط  "ضاب  الف اد" -على ما سيأتي بيانه إن شاء هللا تعالى-إن حدث بالمعنى 
ط لصحة الخبر، عرفنا أنه إذا انقطع اإلسناد ضعف الخبر، هنا: أعاله؛ ألن هذا هو المشتر 

وانتقل من حيز القبول إلى حيز الرد، العدالة إذا اختلت كذلك، إذا اختل الضبط، فإن كان 
؛ ينزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى ال يضعف الخبر وال يرد، ولكن الخلل فيه محتمال  

ن فقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردود  تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسن،   :اوا 
ــــــــــ اد  ................................... ــــــــــر عــــــــــدل ضــــــــــاب  الف  بنق

 
انتهى الشرط األول، والثاني، والثالث، المتصل اإلسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد،  "عن مثله"

عن مثله؛ هل  "عن مثله"اتصال اإلسناد عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الشروط الثالثة 
 يحتاج إلى قوله: عن مثله؟ ماذا نستفيد من قوله: عن مثله؟

 طالب:......
 

ضابطين، بالشرطين المتقدمين، هم عدول  افترضنا في الرواة كلهم أن يكونوا عدوال   نحنال؛ 
 ضابطين انتهينا منهم، نعم.

 طالب:......
ويراد بذلك اتصال اإلسناد،  نعم، عن مثله يعني عمن فوقه، عن مثله في العدالة والضبط،

ونقول بهذا إنه مجرد تصريح بما هو توضيح فقط، تصريح بما هو مجرد توضيح؛ فال يحتاج 
 إليه، فالشرط األول انتهينا منه، اتصال اإلسناد، والثاني: عدالة الرواة، والثالث تمام ضبطهم:

 عـــــن مثلـــــه مـــــن غيـــــر مـــــا شـــــ و 
 

 ................................... 
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عن مثله من غير ما شذوذ، الشروط الثالثة المتقدمة وجودية، بمعنى أنه ال بد من وجودها، 
شرط عدمي بمعنى أن الشذوذ ال بد أن  -من غير ما شذوذ-الذي بعدها  ،وتوافرها في الرواة

، إذا اشترطنا وجود االتصال، والعدالة، والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي، ايكون معدوم  
ن ال يوجد الشذوذ، والشاذ على ما سيأتي شرحه في بابه المستقل ُيختلف فيه بين أهل وهو أ

 العلم لكن الذي مشى عليه المتأخرون: أنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه:
 وذو الشااااااااااااذوذ مااااااااااااا يخااااااااااااالف الثقااااااااااااة

 
 فياااااااااااااااه الماااااااااااااااأل فالشاااااااااااااااافعي حققاااااااااااااااه 

 
ثق منه، لمن هو أوثق منه إذا كان فال توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أو 

؛ ألن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال اإلمام الشافعي وغيره، ا، أو أكثر عدد  اواحد  
؛ حكم على رواية هذا المخالف بالشذوذ، ولو كان افإذا خالف من هو أوثق منه، أو أكثر عدد  

سم الصحيح إلى قسم الضعيف؛ ألن مع اتصال اإلسناد، وحينئٍذ يخرج من ق اضابط   عدال  
الشاذ ضعيف، على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبر، فمنهم من يقول: أنه قد 
توجد المخالفة، قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لمن هو أوثق منه، وال يحكم عليه 

منه الراجح، ومنه ولذا يقول بعضهم: الشاذ منه الصحيح، ومنه الضعيف، و  ؛بالضعف
المرجوح، ويوجد صحيح وأصح، ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من األحاديث بهذه 
المثابة، فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها الراجح، ومنها المرجوح، وكلها في دائرة 
شرطه كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة، ومختلفة، وبعضها أرجح من بعض، 

والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، اجح من وجهة نظره، لكنه رجح الر 
"لكن من حيث العمل يعمل بالراجح ويترك المرجوح  في تعريف الخطابي  "من غير ما ش و  

السابق: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، الشرط األول يتفق معه الحافظ العراقي، عدلت نقلته، 
الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط وال انتفاء الشذوذ وال نعم، بنقل عدل، لكن ماذا عن 

انتفاء العلة، اكتفى باتصال السند وعدالة الرواة، مع أن بعضهم يقول: إن العلماء إذا عدلوا 
الراوي دخل في العدالة الضبط فال تحتاج إلى التصريح بها، وهذا إنما يقال للدفاع عن 

ال فاألصل أن الضبط شرط  ال بد من توفره، ال تالزم بين العدالة والضبط، فقد الخطابي، وا 
يكون الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرمات، وأفعلهم للواجبات، ومع ذلك ال يضبط، 
ينسى، يهم، يخطئ، فيه غفلة، وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة، وغفل عن حفظ 

هو صالح عدل، يفعل الواجبات، ما يقولون: أصاب فالن غفلة الصالحين، و  االسنن، كثير  
ويترك المحظورات، ومع ذلك شريطة الضبط ال تتحقق فيه على ما سيأتي في الحديث عن 

 لفظ صدوق من ألفاظ التعديل.
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 عـــــن مثلـــــه مـــــن غيـــــر مـــــا شـــــ و   
  

 وعلـــــــــــــــــة قادحـــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــو   
 

ة عن هو الشرط الخامس وهو عدمي، يشترطون انتفاء العلة القادحة، والعلة: عبار  اوهذا أيض  
أسباب طرأت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة: سبب خفي غامض يقدح في 
صحة الخبر الذي ظاهره السالمة منها، وعلة قادحة األصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا 
كانت قادحة، أال يوجد من العلل ما يقدح وعلل غير قادحة؟ ولذا احتاج أن يقول: قادحة، 

ال هو ضعيف كله؟ اآلن التنصيص على  : قسم المعل،أوال   المعل منه صحيح ومنه ضعيف وا 
ال داعي له؟ إلى أن من العلل ما ال يقدح، األصل في العلة سواء  أمكون العلة قادحة له داع 

كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، فإذا قيل: فالن عليل يعني 
يتفاوت من زكام إلى سرطان، لكنه يقدح مهما خف يقدح بقدره، به علة يعني مرض والمرض 

 فهل نستطيع أن نقول: يمكن االستغناء عن قوله: قادحة؟ 
ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء ال يضعفون 

تقدح من وجهة نظر الحديث بأي علة، والعلل التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة ال 
الفقهاء، لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث 
بال إشكال، والفقهاء تبع لهم في هذا، نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه، ومنها ما 

اع علوم الحديث ال يمكن إدراكه بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في األبواب الالحقة، فمن أنو 
ما ال يمكن إدراكه، بل هو بالنقل، وبالتلقي على األئمة، ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة 
 .والنظر في األقوال، فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي، لكن ما ال يدركه اإلنسان برأيه

من صنف أو وبالمناسبة يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في األيام المتأخرة على بعض 
دخل أقوال الفقهاء واألصوليين في علوم الحديث، أعلى جميع من صنف في علوم الحديث و 

ويقول: ما عالقة الغزالي فيذكر رأيه؟ وسيأتي ذكره في النظم، ما عالقة الرازي بعلوم الحديث 
ي ليذكر قوله في علوم الحديث؟ قل مثل هذا في األصوليين والفقهاء قاطبة، ما لهم عالقة ف

هذا الفن؛ ألنه نقل، وال مدخل لهم، فكيف نقول: الغزالي بضاعته في الحديث مزجاة وننقل 
أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكالم يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من 
مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظر، والتعليالت التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما 

أنهم  لنظر، يعني حينما ينسب ابن الصالح إلى اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثال  يدرك با
يفرقون بين السند المأنن والمعنعن، يعني حينما يمثل ابن الصالح عن محمد ابن الحنفية عن 

مر به، وبين قوله: عن محمد ابن الحنفية أن النبي  -عليه الصالة والسالم-عمار أن النبي 
يقولون:  -عليه الصالة والسالم-مر به النبي  امر بعمار أو أن عمار   -وسلم صلى هللا عليه-

هذا األول متصل والثاني منقطع، والعلة في ذلك أن السند األول روي با)عن( والثاني با)أن( 
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لكن أال يمكن أن يدرك مرد الخالف اختالف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم؟ يعني حينما 
مام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند نسب ابن الصالح لإل

 ولذا قال الحافظ العراقي: ؛المعنعن
................................... 

 
 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 

 
يعني ابن الصالح ما فهم، فمثل هذه األمور الدقيقة تدرك بالرأي، يعني حينما يقول: عن 

ار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة، لكن لما يقول: محمد ابن الحنفية عن عم
، هل مرد هذا ألن -صلى هللا عليه وسلم-مر به النبي  اعن محمد ابن الحنفية أن عمار  

الصيغة )أن(؟ أو ألن محمد ابن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروها عن صاحبها؟ 
ن نقل ابن الصالح عن اإلمام فمثل هذه األمور الدقيقة تدرك بالرأي فليس مردها  إلى النقل، وا 

أحمد ويعقوب بن شيبة هذا االختالف عن الحكم، وقال: إن مرده إلى اختالف الصيغة، 
 استدرك عليه الحافظ العراقي قال:

................................... 
 

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
 
يء فغطى الحقيقة، فمثل هذا األمور ما أدرك المحك، ما عرف العلة يعني هجم على ذهنه ش

النظر، فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من األصوليين نقول:  ةودق تدرك بالبصيرة النافذة،
نوا من أهل و مردود؟ ما نقول: مردود يا أخي، ولهم دقة في النظر في هذا المسائل، ولو لم يك

م به، بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس النقل، نعم ما يكون المعول فيه على النقل ال عالقة له
عن هذه األمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجاة في هذا الباب، وأقول: نقل 

، ال من قريب وال بعيد، والمعول عليه األئمة في هذا الشأن، أئمة هذا اأقوالهم ال يضر أبد  
إلى سند، وفهم كالم األئمة يحتاج  الشأن، لكن فهم كالم األئمة يعني نقل كالم األئمة يحتاج

إلى نظر كما قدمنا في المثال، على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم..، أو 
نقل عنهم أنهم ال يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره 

ل: عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع علة، اإلبهام أو اإلهمال في السند فإذا قي األخ مثال  
التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري 
أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل 

التمييز بينهما، الترمذي سمى النسخ يدور بين اثنين أحدهما ثقة واآلخر ضعيف، فال بد من 
 علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا ال يعل به الفقهاء، وال يؤثر في صحة الخبر، فمثال  

صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال: "بينا علته في  ))الماء من الماء((حديث: 
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))الماء من الماء(( ديث: الكتاب" فسمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر، وح
ضعيف؟ صحيح مخرج في الصحيح، ال كالم ألحد فيه، ومع ذلكم فيه علة وهي  أمصحيح 

النسخ، وعلى هذا قوله: "وعلة قادحة" الوصف بكون العلة قادحة أمر ال بد منه؛ ألن من 
 العلل على اصطالحهم ما ال يقدح.

 "فتؤذي" توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث؟ 
................................... 

 
 وعلـــــــــــــــــة قادحـــــــــــــــــة فتـــــــــــــــــو   

 
توذي الحديث أو المحدث؟ األذى إذا قلنا: منه الحسي ومنه المعنوي قلنا: إنها توذي الحديث 
والمحدث، الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بها، والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن 

مسة: اتصال اإلسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، تصحيحه والعمل به، هذه هي الشروط الخ
انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، انتفاء العلة القادحة، والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، 

ولذا  ؛تاج إلى تعدد رواةحالمجمع على صحته، وال نحتاج إلى اشتراط قدر زايد على ذلك، ال ن
ب تقريب األسانيد يقول: ما اتصل سنده بنقل العدول قال: "بنقل عدل" والنووي في التقري

الضابطين، بنقل العدول الضابطين هل يفهم من كالم النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو 
أنه يتحدث عن مجموعة الرواة الذين يتكون منهم مجموع اإلسناد؟ هذا هو الظاهر، فالنووي ال 

ن اشترط ذلك امطلق   يشترط العدد في الرواية، ال لصحة الحديث ، وال لكونه شرط للصحيح، وا 
للبخاري بعضهم، كما يؤمي إليه كالم الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني  اأو زعمه شرط  

وشارح البخاري هؤالء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاري، وهذا الكالم ليس بصحيح، ومنهم 
 في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال:ولذا يقول الصنعاني  ؛للصحيح امن يراه شرط  

 للصاااااااااااحيح فااااااااااااعلم   اولااااااااااايس شااااااااااارط  
 

 وقااااااااااااد رمااااااااااااي ماااااااااااان قااااااااااااال بااااااااااااالتوهم   
 
 

 وفي بعض النسخ يقول:
 للصاااااااااااحيح فااااااااااااعلم   اولااااااااااايس شااااااااااارط  

  
 وقياااااااال: شاااااااارط وهااااااااو قااااااااول الحاااااااااكم   

  
الكرماني الشارح نص على أن شرط البخاري أال يروي الحديث الذي يتفرد به راويه، مع أن 

خر حديث في الصحيح يرد عليه، فرد مطلق األول واألخير، وابن آي الصحيح و أول حديث ف
لم يخرجه البخاري؛ ألنه  ))هو الطهور ماؤه((العربي في عارضة األحوذي يقول في حديث: 

تفرد به راويه، ومن شرطه العدد في الرواية، وهذا الكالم ليس بصحيح، فليس العدد في الرواة 
 : -رحمه هللا تعالى-للبخاري في صحيحه، ثم قال الناظم  ، والاشرط للصحيح مطلق  
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 وبالصــــــــحي  والضــــــــعيف قصــــــــدوا
  

 فـــــــي ظـــــــاهر   القطـــــــع والمعتمـــــــد   
 

إذا توافرت الشروط السابقة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصحة فهل 
 نقطع به أو نقول: إن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟

 الضــــــــعيف قصــــــــدواوبالصــــــــحي  و 
  

 في ظاهر.......................... 
 

يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها 
في الظاهر، وال نقصد بذلك القطع بصحة الخبر وال بضعفه، لماذا؟ ألن العدل الضابط قد 

ا عدول ضابطين، نص األئمة على أنهم يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤالء الرواة في نقدن
ثقات، وتسلسل الخبر بهؤالء العدول الضابطين، أال يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، أال يحتمل أن 
يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا االحتمال وارد ال 

زيد من سفره هل تحلف نقطع، يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء 
على هذا الخبر؟ تحلف؟ أال يحتمل أن هذا الراوي أخطأ أو الذي نقل لك الخبر أخطأ، احتمال 

ذا كان  مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤالء حفظ عليهم بعض  -على ما سيأتي-قائم، وا 
 األخطاء وبعض األوهام وسيأتي في المنكر: 

................................... 
 

 ومالااااااااك ساااااااامى اباااااااان عثمااااااااان عماااااااار 
 
 

عليه -وأخطأ خطأه األئمة، مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي 
اعتمر في رجب وخطأته عائشة، المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ  -الصالة والسالم

دركت عائشة والضبط واإلتقان ال بد أن يحصل منه ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو، واست
فإننا ال نقطع،  اعلى بعض الصحابة بعض األوهام، فال يسلم، وما دام هذا االحتمال قائم  

بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض، وسيأتي مزيد بحث في  ابمعنى أننا ال نجزم قطع  
 حكم الصحيحين اآلتي.

 واقطــــــع بصــــــحة لمــــــا قــــــد أســــــندا
 

 ................................... 
 

وما يفيده خبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، 
واألقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إال إذا احتفت بها قرينة، إذا احتفت بها 

 اقطع مطلق  فادة العلم والقطع، ومنهم من يرى أنها تفيد الإقرينة تكون في مقابل هذا االحتمال 
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إن شاء هللا -كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيرهم، ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة 
 في مكانه.  -تعالى

بالنسبة لغيره  اإذا كان االحتمال بالنسبة للراوي العدل الضبط أنه قد يخطئ فاالحتمال أيض  
بط ليست صحيحة؟ غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط، يعني هل جميع أخبار غير الضا

عليه الصالة -أو قد يأتي باألخبار الصحيحة وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول 
فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن  ))صدقك وهو كذوب((يقول عن الشيطان:  -والسالم

؟ يمكن ا؟ ما يمكن يضبط أبد  االسنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا أال يضبط أحيان  
ن كان األصل يضب ط، وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وا 

 الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط. 
ـــــــ ـــــــ  غالب    ا الضـــــــب    اومـــــــن يواف

 
 فمخطـــــــــــــي افضــــــــــــاب   أو نــــــــــــادر   

 
ذا كان هذا االحتمال احيان  فمخطي، لكنه يوافقهم أ افضابط، إذا وافقهم نادر   اإذا وافقهم غالب   ، وا 

 فإننا ال نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول: اقائم  
  

 وبالصــــــــحي  والضــــــــعيف قصــــــــدوا
  

 في ظاهر.......................... 
 

 يعني في ظاهر األمر "ال القطع" يعني في حقيقة األمر، ثم قال:
 ...................................

 كنا عـــــن حكمنـــــا علـــــى ســـــندإمســـــا
 خـــــــاو بـــــــه قـــــــوم فقيـــــــر: مالـــــــك  

   

 ...........................والمعتمد   
ـــــــــــ  وقــــــــــــد ابأنـــــــــــه أصـــــــــــ  مطلق 

ــــــــا رواه الناســــــــك   ــــــــافع بم  عــــــــن ن
 
 

، االمعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم ال يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلق  
هذا المعتمد، هذا القول المرجح، لماذا؟ ألننا لو  اال يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلق  

استعرضنا السالسل التي قال فيها من قال: إنها أصح األسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي 
ال ما تثبت، نأخذ المثال األول الذي قال به إمام  بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق وا 

 الصنعة اإلمام البخاري:
 عن نافع بما رواه الناسك    ......فقير: مالك  .............
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مالك نجم السنن وال إشكال في هذا، ولو قيل: إنه أوثق أهل طبقته لما بعد، لكن نأتي لنافع 
سالم؟ األكثر سالم، لماذا ما يقول: مالك عن سالم؟ وقال البخاري: مالك  أمأيهما أجل نافع 

ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر وال أعدل عن نافع وسالم أجل منه، طيب عن ابن عمر، 
وأوثق من ابن عمر؟ يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ ال، هل ابن عمر أحفظ من أبي 
هريرة؟ ال، فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو 

هذه السالسل أو في أوثق منه، سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في 
 :-رحمه هللا تعالى-ولذا قال الناظم  ؛بعضهم دون بعض

 ...................................
 إمســـــاكنا عـــــن حكمنـــــا علـــــى ســـــند

 

 ...........................والمعتمد   
ـ  .................. ابأنه أصـ  مطلق 

 
 

 
 

م أحد من األئمة على حديث بأنه أصح كما قالوا في أصح حديث ما قالوا، ما حك اأصح مطلق  
ن كان حديث:  امطلق   لو قيل به لكان له وجه، وما  ((ا))من كذب علي  متعمد  من غيره، وا 

من غيره على سبيل التفصيل ال على سبيل اإلجمال، نعم  ابأنه أصح مطلق   هباحكموا على كت
يث في غيره من على سبيل التفصيل يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حد

، -إن شاء هللا تعالى-الكتب على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس الالحق 
يعني هل قال أحد: إن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ 

ن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي.  ما قاله أحد، وا 
.............. ..................... 

 خاو به ......................... 
ـــــــــــ   وقــــــــــــد ابأنـــــــــــه أصـــــــــــ  مطلق 

................................... 
 

خاض غمرات هذا البحر الذي ال ساحل له من الرواة، خاض به قوم فقيل: مالك، القول األول 
يقول: أصح األسانيد مالك عن قول اإلمام البخاري، فقيل: ملك هذا قول إمام الصنعة البخاري 

 نافع عن ابن عمر.
 ......................فقير: مالك  .

 مو ه.............................. 
 

 عــــــــن نــــــــافع بمــــــــا رواه الناســــــــك   
.................................... 
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عليه -بي معتقه عبد هللا بن عمر، ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة، الن
فكان بعد ذلك ال ينام من  ))نعم الرجل عبد هللا لو كان يقوم من الليل((قال:  -الصالة والسالم
بالنسك، وهو أهل لذلك، تميز بين أقرانه  -رضي هللا تعالى عنه-، فوصف الليل إال قليال  

رث من النبي  سك *** "بما رواه النا، -عليه الصالة والسالم-بالعبادة والتنسك على هدي وا 
 ثم قال:  مو ه"

 ...................................  ..........واختر حي  عنه يسند  
بعد مالك فليكن الشافعي؛ ألنه ال يوجد في الرواة  اهذا قول ابن طاهر، يقول: إذا أضفت راوي  

من عن مالك أجل من الشافعي، واإلمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير 
 :-يقول الحافظ العراقي-أصحاب مالك فوجدت الشافعي أتقنهم وأوثقهم، قلت 

 .....................وعنه أحمد    ...................................
ن زدت راوي   بعد اإلمام الشافعي فليكن اإلمام أحمد الذي يقول فيه اإلمام الشافعي: إنه  ايعني وا 

يه أحد مثل اإلمام أحمد، وحق له ذلك، فاإلمام أحمد باالتفاق أجل خرج من العراق فما خلف ف
اآلخذين عن اإلمام الشافعي، فعلى هذا يكون القول األول بما أضيف إليه يعني أصله 
للبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أضيف الشافعي بعد اإلمام مالك، أضيف اإلمام أحمد 

هذا: اإلمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع بعد اإلمام الشافعي، فأصح األسانيد على 
عن ابن عمر، والمسند على كبره ما يوجد فيه من األحاديث بهذا اإلسناد إال حديث واحد 

اإلمام أحمد عن الشافعي عن مالك  كم على بيع بعض((ض))ال يبع بعمكون من أربع جمل: 
))ال يبع بعضكم على : -سلمصلى هللا عليه و -عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول هللا 

، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، أربع جمل بيع بعض((
مروية بهذا اإلسناد، وال يوجد في المسند غيره، مثل هذا السند الذي تعاقب عليه األئمة هذا 

له مما يقطع به، يقطع به أو ال يقطع به؟ على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر فتجع
مما يفيد القطع تعاقب األئمة على رواية خبر، كون الحديث يتداوله األئمة هذه قرينة تقضي 
على االحتمال، احتمال كون بعض الرواة يخطئ؛ ألنه لو أخطأ اإلمام مالك يتابعه الشافعي 

مد، ما على خطئه؟ ال يمكن، لو أخطأ اإلمام الشافعي مع اإلمام مالك يتابعهم اإلمام أح
يمكن، فيجعل هذه القرينة وهي اتفاق األئمة على رواية هذا الخبر في مقابل االحتمال 
المرجوح في كون هذا الراوي الضابط الثقة العدل قد يخطئ، فإذا جعلنا تتابع األئمة على 

عليه الصالة -ولذا نحلف أن النبي  ؛روايته في مقابل هذا االحتمال قلنا: إن الخبر يفيد القطع
 .))ال يبع بعضكم على بيع بعض((قال:  -والسالم

 وجــــــــــزم ابــــــــــن حنبــــــــــر  بــــــــــالزهر  
 

 ................................... 
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لي المعروف بابن راهويه، وجزم ظالقول الثاني قول اإلمام أحمد ومعه إسحاق بن إبراهيم الحن
سحاق ابن حنبل اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، ال علم المشهور، وا 

كذلك إمام من أئمة المسلمين جزموا بأن أصح األسانيد الزهري محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري عن سالم عن أبيه عبد هللا  "أ  عن أبيه البر "الزهري عن سالم بن عبد هللا بن عمر 

أبيه  بن عمر، هذا أصح األسانيد عند اإلمام أحمد، ومعه إسحاق بن راهويه عن سالم عن
 البري، هذا القول الثاني في هذه المسألة والقول الثالث: 

 وقيـــــر: زيـــــن العابـــــدين عـــــن أبـــــه
 

ــــه  ــــن شــــهاب عــــن ب  عــــن جــــده واب
 

وقيل: يعني قال عبد الرزاق وابن شيبة والنسائي قالوا: أصح األسانيد زين العابدين علي بن 
 الحسين بن علي بن أبي طلب عن أبيه الحسين عن جده علي.

 زيـــــن العابـــــدين عـــــن أبـــــه وقيـــــر:
 

 ................................... 
 

عرفنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبه، يعني عن أبيه الحسين 
ة الراشد علي بن أبي طالب، عن أبه فبن علي بن أبي طالب، عن جده أمير المؤمنين الخلي

النقص؛ ألن األسماء الخمسة فيها الثالث اللغات،  هذه لغة في األسماء الخمسة، تسمى لغة
 بالنقص. اتعرب بالحروف وبالقصر، وتعرب أيض  
................................... 

 
 وقصاااااااااااارها ماااااااااااان نقصااااااااااااهن أشااااااااااااهرُ  

 
 بأبااااااااااااااااه اقتاااااااااااااااادى عاااااااااااااااادي بااااااااااااااااالكرم

 
 ومااااااااااااان يشاااااااااااااابه أباااااااااااااه فماااااااااااااا ظلااااااااااااام 

 
 

أي عن زين  عنه" "وابن شهابهذه لغة النقص، عن أبه عن جده علي بن أبي طالب، 
العابدين، يعني زين العابدين يرويه عنه ابن شهاب المذكور في الترجمة السابقة الزهري عنه 

يقرر "وابن شهاب عنه به" الضمير في )به(  "وابن شهاب عنه به"أي عن زين العابدين به 
الحافظ العراقي في شرحه أللفيته أن الضمير يعود على الحديث، )به( أي بالحديث، 
والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على السند، ما المرجح منهما؟ صاحب البيت أدرى بمن 
فيه، أهل مكة أدرى بشعابها، الحافظ العراقي يقول: )به( أي بالحديث، والسخاوي يقول )به( 
ذا قلنا: إن الحافظ العراقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر رجنا قوله، لكن  أي باإلسناد، وا 

ترضة باألحاديث أو باألسانيد؟ نعم باألسانيد، فهو رجح أن الضمير يعود على المسألة مف
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اإلسناد، وابن شهاب عن زين العابدين به أي باإلسناد ال بالحديث، وكثير ممن أتى بعدهما 
 يرجح قول السخاوي؛ ألن المسألة مفترضة باألسانيد، والقول الذي يليه.

ـــــابن ســـــيرين عـــــن الســـــلماني  أو ف
 

 ................................... 

وهذا هو القول الرابع، و)أو( هذا لتنويع الخالف، ال للتخيير وال للشك، لتنويع الخالف، 
 والتنويع والتقسيم بمعنى واحد.

 خيااااااااااار أباااااااااااح قسااااااااااام باااااااااااا)أو( وأبهااااااااااام  
 

 ................................... 
 

ال فالتنويع بمعنى التقسيم، وتأتي )أو( للتقسيم الكلم ة: اسم أو فعل أو حرف )أو( هذه شك وا 
تخيير؟ تقسيم وتنويع، و)أو( هنا لتنويع الخالف، وهذا القول الفالس عمرو بن علي، وهو قول 

ان بن حرب، هذا قولهم، وهو القول الرابع في هذه المسألة، ويختلف مابن المديني وسلي
سانيد، وبعضهم قال: أجود بعضهم في التعبير باألصحية واألجودية، بعضهم قال: أصح األ

األسانيد، واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل ال يختلف، هل يختلف أصح األسانيد عن أجود 
بإزاء صحيح، لكن الحافظ ابن حجر يقول: إال أن  ااألسانيد؟ نعم، صحيح وجيد يطلقون جيد  

ن إذا قلنا: أصح الجهبذ ال يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إال لنكتة إال لسبب، لك
ال ما يختلف؟ هل نقول: إن االختالف بين أصح وأجود مثل االختالف بين  وأجود يختلف وا 

 ولذا قرنوا مع بعض. ؛أجود األسانيد ال تختلف عن التعبير باألصحية اصحيح وجيد؟ نعم؟ إذ  
ن عمرو محمد بن سيرين، التابعي الجليل، السيد الثقة النبيل، عن عبيدة ب "أو فابن سيرين"

 السلماني.
ـــــابن ســـــيرين عـــــن الســـــلماني  أو ف

 
 عنه................................... 

 ، صحابي الترجمة السابقة، )أو( وهذه مثل السابقة،-رضي هللا تعالى عنه-يعني عن علي 
........................................ 

 النخعـــــــــي عـــــــــن ابـــــــــن قـــــــــي  علقمـــــــــه  
 

    الشــــأن  .........أو ا عمــــا عــــن  
 عـــــن ابـــــن مســـــعود...................  

 
وهذا قول اإلمام يحيى بن معين، أو األعمش سليمان بن مهران األعمش، عن ذي الشأن 
، االنخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس، عن ابن قيس علقمة، عن علقمة بن قيس النخعي أيض  

لهذلي ابن أم عبد، الصحابي عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود بن غافر ا
 الجليل.
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.................................... 
 

 .....................ولم من عممه 
 

الناظم اقتصر على هذه السالسل التي ذكرها، وهي أقوى ما قيل في هذه المسألة، وهناك أقوال 
ا شيء، وال توجد، أخرى أوصلها السخاوي في نكته على األلفية وشرحها التي لم يبَق منه

أوصلها إلى عشرين ترجمة، وذكر ابن حجر منها في نكته على ابن الصالح خمس عشرة 
رحمه هللا -ترجمة، والمراد بالترجمة عندهم السلسلة كاملة، خمس عشرة، والحافظ العراقي 

، له كتاب في أحاديث األحكام انتقاه بواسطة األسانيد التي قيل فيها: أصح األسانيد -تعالى
وبلغت عنده هذه السالسل إلى ستة عشر، وخرج أحاديث الكتاب من طريق هذه األسانيد التي 
قال األئمة بأنها أصح األسانيد، والكتاب هذه ميزته، تقريب األسانيد في أحاديث األحكام، روي 

عذل من أ لم أي اعتب و  "ولم من عممه"بهذه األسانيد التي قال األئمة بأنها أصح األسانيد 
من غيره، وفي صدر الحديث عن هذه  ام الحكم على سند من األسانيد بأنه أصح مطلق  عم

 المسألة
 ...................................
 إمســـــاكنا عـــــن حكمنـــــا علـــــى ســـــند

 

 ...........................والمعتمد   
ــ  ..................ابأنــه أصــ  مطلق 

 
 

من غيره، إذا  األنه حكم على سند بأنه أصح مطلق   "ولم من عممه"ولذا قال:  ؛...إلى آخره
كان األمر كذلك فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى بها أهل العلم ويدونونها 
ويتتبعونها مع أنه قول مرجوح؟ عند الترجيح لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه 

أحد بأنه أصح األسانيد يرجح عليه ما قيل نه أصح األسانيد مع حديث روي بسند لم يقل فيه إ
فيه: إنه أصح األسانيد، قالوا: ولو باعتبار القائلين، عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن 
عمر، وحديث عن ابن سيرين عن السلماني عن علي أيهما نرجح؟ مالك عن نافع عن ابن 

ذا اعتبرنا الكثرة عمر باعتبار القائل وهو اإلمام البخاري، على قول الفالس ومن م -عه، وا 
ووازنا قلنا: القول األخير أرجح؛ ألنه قال به جمع من األئمة، فلهذا يذكرون  -كثيرة القائلين

إليه، وجاء  أويعنون بمثل هذه األشياء مع أنه قول مرجوح، لكن عند التعارض والترجيح قد يلج
موا كما تكلموا هنا على سبيل مثل ما جاء في أصح األسانيد تكلموا على أوهى األسانيد، وتكل

كذا، أصح  -رضي هللا عنه-علي  إلى العموم تكلموا على سبيل التفصيل، فقالوا: أصح أسانيد
األسانيد إلى عائشة كذا، أصح األسانيد إلى أبي هريرة كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح 

أو بجهة وبلد  ي مثال  أسانيد المصريين كذا.. إلى آخره، وهذا فيه قرب، يعني الحصر براو 
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، فالمرجح عند أهل العلم أنه ال يحكم باألصحية اأسهل من اإلطالق أن يكون هذا أصح مطلق  
 المطلقة، وهللا أعلم. 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (0شرح ألفية الحافظ العراقي )

 مراتب الصحيح –المستخرجات  – الصحيح الزائد على الصحيحين
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير

 
  

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله، نبينـا محمـد وعلـى آلـه 
 وصحبه أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 
 أص  كتب الحدي 

ي     ـــــــح  ل  َمـــــــن  َصـــــــنََّف فـــــــي الصَّ  َأوَّ
، َوبَ  ــــد  ــــل م  َبع  ــــع  َوم س  ب  َم ــــر  ــــو  الَب  ع 

ــــــــــــا ــــــــــــاه  ولكــــــــــــن َقلََّم ــــــــــــم  َيع مَّ  َوَل
دَّ لكــــــــــن َقــــــــــاَل َيحَيــــــــــى الَبــــــــــرُّ   َور 
ع ف ـــــــي ل  الج  ـــــــه  ل َقــــــو   َوفيــــــه  َمــــــا ف ي 
 َوَعلَّــــــــــــــــــــــــــــه  َأَراَد ب ــــــــــــــــــــــــــــالتَّكَرار  
ر   ــــــــــــــــــــــــرَّ َك ــــــــــــــــــــــــة  آ    والم  َبَع  َأر 

 

ي      ج  ــــــــــــــالت ر  ــــــــــــــ َّ ب  ــــــــــــــد  َوخ   م َحمَّ
ــــــع   ــــــو  َنَف ــــــل وا َ ا َل ــــــي   َفضَّ ــــــي َعل   َأب 
َمــــا ــــه  َقـــد  َفاَته  ن  ـــَرم  م  ــــن  ا خ  ـــَد اب  ن   ع 
ر   ـــــــــز  ـــــــــي  الَخمَســــــــَة إ َّ النَّ  َلــــــــم  َيف 
ـــــــف   ـــــــَر َألـــــــف  َأل  ـــــــه  ع ش  ن  َفـــــــظ  م   َأح 
ــــــــو    وفــــــــي الب َخــــــــار    ق   َلَهــــــــا َوَمو 

ـــــــــــ ف  َ  َث َثـــــــــــة  أ ل و  وا اَفــــــــــو   َ َكـــــــــــر 
 

ينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نب
 وصحبه أجمعين.

لما ذكر القسم األول من أقسام الحديث الصحيح وعرفه، وذكر شروطه ضمن التعريف، 
وحكمه، وذكر أصح األسانيد، وهو من متعلقات الحديث الصحيح ذكر مظان الحديث 
الصحيح، كما سيأتي تعريف الحسن ومظان الحسن، فذكر أصح كتب الحديث، ثم ذكر بعد 

القدر الزائد من الصحيح في غير الصحيحين من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها ذلك 
ن كان في جملتها معدودة في الصحاح،  الصحة، وتقاصر تطبيقهم لهذا الشرط فلم يوفوا به، وا 
ومن ذلك المستخرجات التي كثير منها على الصحيحين، يوجد مستخرجات على ما سيأتي 

المستخرجات على الصحيحين فأردف الكتب الصحاح  على غير الصحيحين، لكن أكثر
 بالمستخرجات عليها. 

 :-رحمه هللا تعالى-فقال 
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 :-رحمه هللا تعالى-ولما ذكر أصح األسانيد ذكر أصح الكتب، فقال "أص  كتب الحدي " 
ي     ـــــــح  ل  َمـــــــن  َصـــــــنََّف فـــــــي الصَّ  َأوَّ

 
ي      ج  ــــــــــــــالت ر  ــــــــــــــ َّ ب  ــــــــــــــد  َوخ   م َحمَّ

 
حيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعوفي من صنف في الص لأو 

ال ائموالهم، المتوفى سنة ستة وخمسين وم تين، هو أول من صنف في الصحيح المجرد، وا 
على سبيل االعتماد  افموطأ اإلمام مالك فيه من الصحيح الشيء الكثير، لكن فيه أيض  

 -رحمه هللا تعالى-المقاطيع، فيوردها واالحتجاج غير الصحيح من المراسيل والبالغات و 
 ويعتمد عليها؛ ألن من مذهبه االحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل. 

 واحاااااااااااااااتج مالاااااااااااااااك كاااااااااااااااذا النعماااااااااااااااانُ 
  

 بااااااااااااااااااااااااااااه وتابعوهمااااااااااااااااااااااااااااا ودانااااااااااااااااااااااااااااوا 
 

على الصحيح وغيره تجاوزه  ولذا لما كان كتابه مشتمال   ؛فهو يحتج بالمراسيل ويعتمد عليها
لمن بعده، وهو اإلمام البخاري، اإلمام الشافعي قال: "ما على ظهر  المؤلف وجعل األولية

األرض كتاب في الحديث أصح من كتاب مالك" فهل يقدح في قول الحافظ العراقي وهو ممن 
يقلد اإلمام الشافعي؟ ال يقدح في كالم الحافظ العراقي؛ ألن كالم اإلمام الشافعي قبل وجود 

ري، فال يقدح في كالم الحافظ العراقي وهو كالم عامة الصحيحين، قبل وجود صحيح البخا
أهل العلم، فال يوجد على وجه األرض أصح من الصحيحين، واألكثر على أن صحيح 

 :-رحمه هللا تعالى-البخاري أصحهما، أصح من مسلم، فقال اإلمام 
ي     ـــــــح  ل  َمـــــــن  َصـــــــنََّف فـــــــي الصَّ  َأوَّ

 
 ................................... 

 
"وخ  " ويريد بذلك اإلمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري "محمدالذي سبق تعريفه 

بالترجيح على غيره، خص بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي صنفها البشر،  بالترجي "
 ، ما يوجد على وجه األرض أصح من كتاب اإلمام البخاري. -جل وعال-يعني بعد كتاب هللا 

" يعني مسلم بعده في المرتبة وفي الوجود، وجود صحيح اإلمام البخاري قبل وجود  "ومسلم بعد 
"وبعو في الزمن والمرتبة، هذا قول جمهور أهل العلم،  "ومسلم بعد"صحيح اإلمام مسلم 

النيسابوري  "مع أبي علي"بعض الغرب يعني بعض أهل الغرب من علماء المغرب  البرب مع"
ومسلم بعد يعني كتاب مسلم بعد يعني  "فضلوا  ا لو نفع"ى مسلم اإلشارة تعود إل "فضلوا  ا"

بعد كتاب اإلمام البخاري، وتبنى على الضم بعد وقبل والجهات الست؛ ألنها حذف المضاف 
إليه مع نيته، وذكرنا في درس مضى أنه إذا حذف المضاف إليه بالكلمات المذكورة قبل وبعد 

{ }لِل َّ  مع نيته فإنه يبنى على الضم  ر  َوم ن َبع د  ر  م ن َقب  َم  ذا ذكر 4]) ا   ( سورة الروم[ وا 
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{المضاف إليه أعربت  ل ك م  ذا حذف المضاف إليه 703]) }َقد  َخَلي  م ن َقب  ( سورة آل عمران[ وا 
يعني بعد صحيح البخاري  "ومسلم بعد"مع التنوين، وهذا تقدم الكالم فيه مع عدم نيته أعربت 

 يعني بعض أهل الغرب من المغاربة وبعو البرب""في الزمن والرتبة 
 .................................مع

 
ــــــع  ــــــو نف ــــــي فضــــــلوا  ا ل ــــــي عل  أب

 
ابن حزم، مع أبي علي النيسابوري؛ فضلوا صحيح مسلم على  :من المغاربة الذين فضلوا مسلم

هرسته أنه لم صحيح البخاري، ومرد هذا التفضيل عندهم كما صرح به القاسم التجيبي في ف
يكن فيه بعد الخطبة إال الحديث السرد، يعني بعد مقدمة مسلم ما فيه إال أحاديث مرفوعة 
 ،وموصولة، وأما البخاري ففيه آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، وفيه معلقات غير موصولة

أنزلت صحيح البخاري عن مرتبة صحيح مسلم  -من وجهة نظرهم-المعلقات هذه الكثيرة 
ال ففيه بعض ا، أحاديث مرفوعة، وهذا غالب  اذي ليس فيه بعد خطبته إال الحديث مسرود  ال ، وا 

الموقوفات اليسيرة، كقول يحيى بن أبي كثير كما قال اإلمام مسلم في أثناء أحاديث المواقيت، 
مواقيت الصالة قال يحيى بن أبي كثير: ال يستطاع العلم براحة الجسم، هذا موقوف، لكن هذا 

فيه  ايل نادر بالنسبة لما في صحيح البخاري من الموقوفات على الصحابة والتابعين، وأيض  قل
أللفاظ من الكتاب والسنة، وأما مسلم فهو صاف من هذا كله، إال ما ندر، إن كان  اكالم تفسير  

هذا هو مرد جميع من فضله على صحيح البخاري، فالمسألة سهلة؛ ألن المفاضلة في 
األحاديث المعول عليها، األحاديث المرفوعة األصول التي هي أصل الكتاب، الكتابين على 

وما يتبع هذا األصل من تراجم، فصحيح مسلم ما فيه وال تراجم، ما ترجم، ما في باب كذا 
، األصل ما فيه شيء، ما فيه إال أحاديث سرد، يعني األصل االعتماد على هباب كذا، ما في

رحمه هللا -في صحيح البخاري، وما يأتي مما يذكره اإلمام األحاديث المرفوعة األصول 
، والمفاضلة اكل هذه تأتي تبع   ،من تراجم، وأخبار، وآثار، وتفسير للغريب، ومعلقات -تعالى

ليست بينها وبين األحاديث المرفوعة في صحيح مسلم، إنما المفاضلة بين األحاديث المرفوعة 
، واألحاديث المرفوعة الموصولة في صحيح مسلم، في صحيح البخاري المرفوعة الموصولة

انتهى وجه التفضيل الذي  ،هنا تكون المفاضلة، فإن نظرنا إلى هذا القسم، وهذا النوع مع ذاك
ذكره بعض المغاربة على أن ما ذكره اإلمام البخاري من تراجم ينبغي أن يكون ميزة لهذا 

بخاري على األحاديث، هذا استنباط، الكتاب؛ ألن االستنباط الذي يترجم به اإلمام ال
واالستنباط هو الثمرة العظمى من هذه األخبار؛ لماذا تذكر هذه األخبار؟ إال ليستنبط منها، 
يستنبط منها األحكام ليعمل بها، هذه هي الثمرة، فإذا جعلنا هذا مما ينزل منزلة صحيح 

البركة، كما يفعله كثير من  ن األحاديث تذكر لمجردإالبخاري بالنسبة لصحيح مسلم، قلنا: 
نما يقرءونها لمجرد البركة، األصل  ،ألئمة الذين ال يعملون باألحاديثالمسلمين من المقلدة ل وا 
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تولى هذا ببراعة  -رحمه هللا تعالى-أن الخبر إنما يذكر ليستنبط منه، للعمل، واإلمام البخاري 
ومن عانى الكتاب عرف مقدار هذا  ،-رحمه هللا تعالى-فائقة بما ال يوجد نظيره عند غيره 

اآلثار من عيون أقاويل السلف  ا، فهذه ميزة لصحيح البخاري، أيض  -رحمه هللا تعالى-اإلمام 
من الصحابة والتابعين؛ هذه يتوج بها اإلمام البخاري هذه التراجم ليبين معانيها، ويرجح بها ما 

خبر، فيرجح بأقاويل الصحابة ال يستطيع ترجيحه من االحتماالت التي يحتملها لفظ ال
 ، فهذا حقيقة  مما يرجح صحيح البخاري.-رحمه هللا تعالى-والتابعين 

فاإلمام مسلم ترتيبه عجيب في سرد طرق  ؛بعضهم رجح صحيح مسلم بحسن الصناعة
األحاديث؛ سواٌء كان ذلك في األسانيد، أو في المتون، نعم، برع اإلمام مسلم في هذا، إذا 

الحديث الواحد بطرقه، وما يتلوه من أحاديث تشهد له، شهد كل واحد ببراعة  لحظنا ترتيب
 اإلمام مسلم، وهذا مرجح كما قال بعضهم:
 تشــــاجر قــــوم فــــي البخــــار  ومســــلم

 
ــــا  البخــــار  صــــحة ــــي: لقــــد ف  فقل

 

ــــــــــد  وقــــــــــالوا: أ   يــــــــــن تقــــــــــدم    ل
 

ـــي حســـن الصـــناعة مســـلم ـــا  ف  كمـــا ف
 

ذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناح ية رجحنا، أو شهدنا لإلمام مسلم بالبراعة التامة في وا 
ترتيب األخبار، شهدنا لإلمام البخاري بنظيره، أو بما يفوقه في تقطيع األحاديث، وتفريقها في 
المواضع التي يذكرها فيه حسب ما يستنبط منها، يعني كون اإلمام مسلم يسرد الحديث الواحد 

ع هذا الحديث، ويجعله في في مكان واحد بطرقه، وألفاظه، وما ي شهد له، واإلمام البخاري يقط  
ال ال؟ ميزة، وأنا أعجب ممن  أبواب الدين كلها مما يمكن أن يستنبط منه، هل هذه ميزة وا 
يفضل صحيح مسلم من هذه الحيثية، يعني تقطيع اإلمام البخاري لألحاديث، وذكرها في 

رحمه هللا -األحاديث ميزة لإلمام البخاري أبواب متعددة، واستنباطه من هذه الجمل من هذه 
 ، فإذا كان وجه التفضيل هذا مرده فالبخاري أرجح.-تعالى

أبو علي النيسابوري الذي ينص عليه بأنه رجح صحيح مسلم على البخاري قال: "ما تحت 
أديم السماء أصح من كتاب مسلم" أصح من كتاب مسلم، وأفعل التفضيل في هذا الموضع ال 

لظاهر من اللفظ تفضيل مسلم، يعني االستعمال العرفي ألفعل التفضيل في مثل هذا شك أن ا
َلَم{السياق يدل على تفضيله على غيره:  ين ا م  مَّن  َأس  َسن  د   ( سورة النساء[.721]) }َوَمن  َأح 

شيخ اإلسالم له بحث طويل في هذه اآلية، هل نفهم من هذا كما في االستعمال العرفي أن 
منه، وال يمنع أن يوجد دين مساو  ام أفضل من غيره، أو نقول: إنه ال يوجد أحسن دين  اإلسال

، بأنه أعلم أعلم منه له؟ إذا قلت: فالن أعلم من في البلد؛ فأنت تشهد لهذا الرجل بأنه ال يوجد
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من في البلد باإلطالق، ال يوجد نظير له في البلد، لكن إذا قلت: ال يوجد في البلد أعلم من 
ولذا حكى  ؛الن؛ فأنت تنفي أن يوجد أعلى منه رتبة، لكن ال يلزم منه أن يوجد من يساويهف

في المسألة، واعتمد على قول أبي علي هذا،  اثالث   بعضهم القول بالتساوي بين الصحيحين قوال  
قوله: "ال يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح" ال ينفي أن يوجد كتاب مساو له في األصحية، 

هذا الحديث مخرج في السنن  ))ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر((لحديث: وفي ا
حسنه جمع من أهل العلم، لكن هل مقتضى الحديث أن يكون أبو ذر أصدق من الصديق؟ 
 ،أبو ذر تميز بالصدق، لكن ال يمنع أن يوجد مساو له في الصدق، واألمثلة على هذا كثيرة

فضل من غيره، لكن أصل المادة، واالستعمال اللغوي، االستعمال العرفي يقتضي أنه أ
والمدلول اللغوي ال ينفي وجود المساوي مع نفيه وجود األعلى، ال ينفي وجود المساوي، ويتأيد 

لو نفع  "لو نفع"يعني صحيح مسلم  "فضلوا  ا"، يقول: اثالث   هذا بحكاية التساوي بينهما قوال  
 لم ينفع؟هذا التفضيل، لكنه لم ينفع، لماذا 

 طالب:......
ال، لم ينفع بالدليل؛ ألن األصحية مردها إلى اتصال اإلسناد، وعدالة الرواة، فإذا كان أحدهما 

تلميذ لإلمام البخاري، تلميذه،  امن اآلخر، وأوثق رواة  صار أصح، على أن مسلم   أشد اتصاال  
ء"، ومقتضى علو المؤل  ف؛ وخريجه حتى قال الدارقطني: "لوال البخاري لما راح مسلم وال جا

ن وجد في مصنفات بعض الطالب من اهذا غالب   ؛ ألنه براعة التأليف من براعة مؤلفه، وا 
بعض الوجوه ما هو أفضل من مصنفات بعض شيوخهم، والمسألة مواهب، من أهل العلم من 

لكن هذا  يحفظ من العلم الشيء الكثير، ويتقن التعليم لكن ال يتقن التأليف، والعكس موجود،
تفضيل إجمالي، التفضيل التفصيلي، قالوا: األصحية مردها إلى عدالة الرواة، واتصال 
األسانيد، فإذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرجا لرجال جازوا القنطرة، رجال 
الصحيحين، لكن لم يسلم بعضهم من كالم يسير، والرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح 

من الرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري، فالمتكلم فيهم من رواة مسلم مائة  مسلم أكثر
وستون، والمتكلم فيهم من رواة البخاري ثمانون، على النصف، فإذا عرفنا هذا أنه من تكلم فيه 

إذن صحيح البخاري أوثق رواة، وأما بالنسبة التصال األسانيد،  ،من الرواة في البخاري أقل
ام البخاري على ما استفاض عند أهل العلم وتناقلوه، وتداولوه من غير نكير، اإلمام فاإلم

البخاري يشترط ثبوت اللقاء، بين من روى، ومن روى عنه، وهذا معروف عند أهل العلم، 
ومستفيض عندهم، وتداولوه وتناقلوه، بينما اإلمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أنه يكتفي 

أن اشتراط ثبوت اللقاء من حيث االتصال أقوى من االكتفاء بمجرد بالمعاصرة، وال شك 
مكان اللقاء, وهذه المسألة يأتي بحثها  بالتفصيل في السند  -إن شاء هللا تعالى-المعاصرة، وا 

؛ فمن أين يأتي المعنعن، لكن هذه إشارة، فإذا كان اإلمام البخاري أوثق رواة وأشد اتصاال  
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واإلمام مسلم، وهو يكتفي بالمعاصرة، وقرر ذلك في صدر كتابه، تفضيل مسلم على البخاري؟ 
وذكر أحاديث ال تروى بأي إسناد يوجد في الدنيا إال بالعنعنة، مع أنه يمكن اللقاء ولم يثبت، 

أحد يستطيع أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعض، في األحاديث التي ذكرها في  هيعني ما في
نعنة من طريق هؤالء الرواة الذين ال يستطيع أحد أن يثبت أن المقدمة، وأنها ما رويت إال مع

ن أمكن اللقاء، مع أنه  روى هذه األحاديث بصيغ  -رحمه هللا تعالى-أحدهم لقي اآلخر، وا 
التحديث، وهو يقول: ال تروى إال معنعنة، وهو بشر، يعني طال العهد بالمقدمة، وأثناء 

ُرشيد في كتاب له نفيس اسمه: "السنن األبين الكتاب، وآخر الكتاب، فنبه على هذا ابن 
إن -والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند المعنعن" وسيأتي ذكره، وخالصته 

هذا مما يرجح صحيح البخاري على  -إن شاء هللا تعالى-في بحث السند المعنعن  -شاء هللا
 صحيح مسلم، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح.

صحيح البخاري  -جل وعال-إذا عرفنا أن أصح الكتب بعد كتاب هللا  فضلوا  ا لو نفع""
 هل نقول أو نستطيع أن نقول ألحد أن يكتفي بالصحيحين مع القرآن؟ نعم؟ ،وصحيح مسلم
 طالب:......

ولم يعماه  "ولم يعماه"ال، ال يكتفي أحد بالصحيحين مع القرآن؛ لماذا؟ يقول الحافظ العراقي: 
عليه الصالة - البخاري، وال مسلم، وال هما مجتمعين، يعما جميع ما صح عن النبي ال

ن وجد من ينادي باالقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك كتاب -والسالم ، وا 
اسمه: "تيسير الوحيين باالقتصار على القرآن مع الصحيحين" لكن كم يفوت بهذا من علم 

ي البخاري مقيد في سنن أبي داود، أو العكس، كم من حديث وفضل، كم من حديث مطلق ف
عام خصص بحديث في مسند اإلمام أحمد، كم من حديث منسوخ في الصحيح نسخه حديث 

رحمه هللا -في غير الصحيحين، فالتعبد على هذا الوجه ناقص، ووجد من ينادي، توفي 
، لكنه في -ه وهللا حسيبهنحسب-، وهو معروف بالزهد، والعبادة، وعلى خير عظيم -تعالى

أسماه: "تيسير الوحيين باالقتصار على القرآن مع الصحيحين"، ومطبوع  االعلم أقل، وألف كتاب  
في مجلدين، قسم في العبادات، وقسم في المعامالت، ووجد له من يتبعه، ووجد جماعة 

مريح يعني االقتصار على الصحيحين، وجد من يتبعه، ويدعو إلى ما يدعو إليه، هذا شيء 
كون اإلنسان يعتمد على القرآن، والصحيحين يرتاح، وال يعاني أحاديث مختلف فيها، وأسانيد 
متكلم فيها، وطرق، ومتابعات، وشواهد؛ ليصحح أو يضعف، طريقة سهلة للتحصيل، لكن هل 
تحقق العلم بجميع متطلباته؟ ال يمكن مثل ما ذكرنا أنه قد يوجد حديث منسوخ في البخاري، 

ناسخه في سنن أبي داود، أو مطلق ومقيده في كذا، ال بد من اكتمال الصورة مجتمعة، و 
فالدين وحدة واحدة مترابطة بنصوصه، فال يقتصر على بعضه على بعض، وباإلمكان أن 
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يقول شخص: كتاب هللا، بيننا وبينكم كتاب هللا، وقد قيل، المحفوظ، ويكفينا، ونادى الخوارج 
هم ممن يسمى بالقرآنيين ممن ال يعنى بالسنة، لكن كم من ضالل ترتب بذلك، ولهم من يتبع
 على مثل هذا القول؟
البخاري ومسلم، جمعا من الصحيح ما  "ولم يعماه": -رحمه هللا تعالى-يقول الحافظ العراقي 

صلى هللا عليه -جمعا في كتابيهما، لكن ما جمعاه لم يعما به جميع ما صح عن النبي 
ترط واحد منهم ذلك، وال ادعى أحد منهم ذلك، بل المحفوظ عنهم غير ذلك، ، وال اش-وسلم

البخاري يقول: "ما ذكرت في كتابي فهو صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر خشية الطول، 
أو خشية أن يطول الكتاب"، واإلمام مسلم يقول: "ما ذكرت في كتابي إال ما أجمعوا عليه" 

قد يكون  ا، فدل على أن هناك صحيح  اما ذكر منه شيئ   يعني والصحيح الذي يختلفون فيه
وعلى هذا هما  "ولم يعماه"أكثر مما في الصحيحين، وهو الواقع مما ال يوجد في الصحيحين 

لهما بتخريج أحاديث على  -رحمه هللا تعالى-ما ادعيا ذلك، وال التزماه، فإلزام الدارقطني 
امات"، وكذلك الحاكم، حينما ألزمهما بتخريج شرطهما، غير الزم، في كتاب أسماه: "اإللز 

أحاديثه على شرطهما، ولم يخرجاه، كل هذا ليس بالزم؛ ألنهما ما التزما ذلك، وما قال: إن 
 الحديث الذي ال نذكره في كتابينا ليس بصحيح، ما قاال ذلك.

ــــــــــــم يعمــــــــــــاه ولكــــــــــــن قلمــــــــــــا  ول
 

 عنـــد ابــــن ا خـــرم منــــه قـــد فاتهمــــا 
 

تيب على هذه الهيئة بالنسبة لصحيح مسلم، وهو من مسلم، ترتيب ابن األخرم، يعني التر 
األحاديث، التراجم الكبرى كتاب اإليمان، كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الزكاة، هذا 
موجود في كثير من النسخ العتيقة، التراجم الكبرى، الكتب، أما األبواب فالمعروف والمتفق 

ولذا تجدون كل شارح يترجم بما يستنبطه  ؛ترجم كتابه بأبوابعليه بين أهل العلم أن مسلم لم ي
عند النووي تراجم ال توجد عند القاضي عياض، تجدون عند القاضي  ن من األحاديث، تجدو 

عياض تراجم ال توجد عن الشراح اآلخرين، األُبي له تراجم، السنوسي له تراجم، كٌل يترجم بما 
ذا يدل على أن مسلم لم يترجم كتابه، والنسخ القديمة يلوح له من حكم يستنبطه من الحديث، ه

ن أشار القاضي عياض في "إكمال المعلم" أنه  العتيقة كلها ما فيها تراجم، تراجم جزئية، وا 
وقف على نسخة مترجمة، لكن المعروف عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه، أخاله من 

 بغيره، بكالمه هو. -والسالم عليه الصالة-التراجم؛ لئال يمزج كالم النبي 
ــــــــــــم يعمــــــــــــاه ولكــــــــــــن قلمــــــــــــا  ول

 
 ................................... 

 
تكتب موصولة "قل ما"  اتكتب في مثل هذا الموضع مفصولة، وأحيان   ا"ما" هذه أحيان   "قلما"
: ؟ موصولة، فإذا كانت موصولة فما معنى الا"ما"، قلماذاتكتب موصولة، هنا مكتوبة  اوأحيان  
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؟ زائدة، ولكن قل عند ماذاإنها موصولة، يعني قل الذي؛ أو  :هذا فعل، وما، هذه؛ هل نقول
ابن األخرم، ما هذه إذا دخلت على الحروف؛ إذا قلت: إنما، كأنما، نعم كافة؛ فهل تكون كافة 

؟ خالف، اذكر الخالف؟ منهم من يقول: مصدرية، ماذاإذا دخلت على الفعل، أو ال؟ فيها 
ذا كانت كافة فإنها ال تحتاج إلى ما يحتاجه ومنهم  من يقول، نعم، األزهري يقول: كافة، وا 

ذا كانت  الفعل غير المكفوف، ما له عالقة بالفعل، إذا كانت كافة مثل إنما، يلغى عملها، وا 
محمد بن يعقوب ابن األخرم  "ولكن قلما عند ابن ا خرم"مصدرية بقي عمل الفعل 

 النيسابوري:
................................... 

 
 عنـــد ابــــن ا خـــرم منــــه قـــد فاتهمــــا 

 
ورد قول ابن األخرم؛  "ورد"يعني قلما، شيء يسير قد فات الصحيحين، فيطلب من مظانه 

لماذا؟ ألنه يصفوا من الكتب اآلتية من مظان الصحيح؛ صحيح ابن حبان، وصحيح ابن 
نيد، والسنن، والجوامع، والمعاجم يصفو شيء خزيمة، ومستدرك الحاكم، والمستخرجات، والمسا

يعني قول ابن األخرم، مقتضى  "ورد"ولذا قال:  ؛كثير من الصحيح، قدر زائد على الصحيحين
من غير تكرار  قول ابن األخرم أنك إذا أوردت وجدت من الصحيحين أربعة آالف حديث مثال  

ذا  فتحتاج مثال   ، فإنه لن يبلغ العدد، وال كان قليال  إلى شيء يسير تطلبه من بقية الكتب، وا 
؛ ألن التعبير يدل تحتاج إلى زيادة ألف، أو خمسمائة مثال   يقرب منه، يعني افترض أنه مثال  

-فما القدر الزائد من السنن على الصحيحين مما صح عن النبي  "قلما"على أنه شيء يسير 
ر، يصفو من صحيح ابن شيء كثير، يصفو من المستدرك شيء كثي -صلى هللا عليه وسلم

حبان، وابن خزيمة، كم في موارد الظمآن مما صح مما يزيده ابن حبان على الصحيحين؟ 
شيء كثير، فإذا ضمنا هذا إلى ما زاده الحاكم في المستدرك، وابن خزيمة في صحيحه، 

المعاجم، أحاديث كثيرة تصح، أحاديث كثيرة تصح عن  ،السنن األربع، المسانيد، الجوامع
 -رحمه هللا تعالى-ولذا جزم الحافظ  ؛غير ما في الصحيحين -عليه الصالة والسالم-نبي ال

ما تردد في رده؛ ألنه يستحق الرد يصفو شيء كثير، وهو يقول: شيء  "ورد"العراقي بقوله: 
 يسير؛ قليل:

 ورد لكــــــــــن قــــــــــال يحيــــــــــى البــــــــــر
 

 لــــــــم يفـــــــــي الخمســــــــة إ  النـــــــــزر 
 

بن شرف النووي، ووصفه بأنه بر؛ ألنه اجتمع فيه من  يحيى البر النووي؛ أبو زكريا يحيى
 أعمال البر ما لم يجتمع لنظرائه:

ـــــــــر ـــــــــى الب ـــــــــال يحي ـــــــــن ق  لــــــــم يفـــــــــي الخمســــــــة إ  النـــــــــزر  .... لك
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الخمسة التي هي أصول اإلسالم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، الخمسة، وقال 

الم السنن" أنها تكفي المتفقه؛ الكتب الخمسة، ومع َلفي في شرح مقدمة "معالس    -اأيض  –بهذا 
يعني الشيء اليسير، وتعقبه الحافظ العراقي بقوله:  "لم يفي الخمسة إ  النزر"ذلك قال: 

كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لكن ما قال في كالم النووي  "وفيه ما فيه"
ووي أقرب إلى الحقيقة والواقع من كالم ابن مثل ما قال في كالم ابن األخرم؛ ألن كالم الن

األخرم؛ ألننا إذا أضفنا على ما في الصحيحين مما صح في السنن الثالثة يبقى أقل مما ذكره 
كناية عن  "وفيه ما فيه"ابن األخرم مما يفوت الصحيحين، والمؤلف تأدب مع النووي، قال: 

 لبخاري:اإلمام ا "لقول الجعفي"لماذا؟ يقول:  -اأيض  –ضعفه 
 وفيــــــه مــــــا فيـــــــه لقــــــول الجعفـــــــي

 
ــــــــــه..........................   أحفــــــــــظ من

 
عليه الصالة -مما صح عن النبي  "أحفظ منه"يعني من األحاديث، من الحديث الصحيح 

؛ ألف األلف مليون، وعشره مائة ألف، وهذا ثابت عن اإلمام "عشر ألف ألف" -والسالم
لف مما صح، ويحفظ مائتي ألف مما لم يصح، اآلن البخاري أنه يحفظ من الصحاح مائة أ

نبحث عن مخارج لنتخلص من األحاديث التي لسنا بحاجة إليها، تجد الطالب يحرص على 
أن يعتصر البخاري في أقل حجم، ثم بعد ذلك يعتصر زوائد مسلم عليه ليكون أقل حجم، وأقل 

م البخاري يحفظ مائة ألف حديث قدر، ثم يعتصر زوائد أبي داود، ثم كذلك إلى آخره، واإلما
الفائدة من معرفة غير  ماصحيح، ما قال يكفي، يحفظ معها مائتي ألف حديث غير صحيح؛ و 

 يعرف أن هذا الحديث ال الذيالصحيح، واألحاديث الضعيفة والموضوعة؟ الذب عن السنة، 
 ليس بصحيح كيف ينفيه عن السنة؟ ولذا العلماء يعنون بهذا عناية فائقة:

 أحفـــــــظ منـــــــه عشـــــــر ألـــــــف ألـــــــف  ...................................
 

 :"وعله"لغة في لعل، بحذف الالم  "وعله"
   تهــــــــــــــن الفقيــــــــــــــر علــــــــــــــك أن

 
 ................................... 

 علك يعني لعلك؛
ــــــ  ...................................  والــــــدهر قــــــد رفعــــــه اتركــــــَع يوم 

 
رحمه هللا -الم، الالم األولى قد تحذف، ويقال: عله، كما قال الحافظ ولعل هذه تأتي بدون 

لئال يقول قائل: إذا  ؛"أراد بالتكرار لها وموقو "يعني لعل اإلمام البخاري  "وعله": -تعالى
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كان البخاري يحفظ مائة ألف، واإلمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف، وأبو داود يحفظ خمسمائة 
يعني الدين ضاع، دواوين اإلسالم ما فيها وال عشر هذا العدد؛  األحاديث؟ ذهبتين أألف؛ 

الدين؟ أكيد ضاع شيء، وما من مغرض إال ويدخل، وله مدخل من مثل هذا الكالم  ذهبين أ
إذا استدل عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه؛ قال: لعل هذا الخبر منسوخ؛ نسخه 

لوف من األحاديث التي يحفظها األئمة؟ الجواب في حديث مما فرطت به األمة؛ أين مئات األ
 :-رحمه هللا تعالى-قول الناظم 

 وعلــــــــــــــــــــــــــــه أراد بــــــــــــــــــــــــــــالتكرار
 

 لها وموقو ...................... 

؛ يعدونه مثال   افهم يعدون األحاديث المكررة أحاديث، ورب حديث يروى من عشرين طريق  
رواه عن يحيى بن  ))األعمال بالنيات((ث: ، أبو إسماعيل الهروي يقول: إن حدياعشرين حديث  

لتعدد طرقه، فالتكرار  اسعيد األنصاري سبعمائة شخص، فتعد هذه سبعمائة حديث، نظر  
الموقوفات يعدونها أحاديث، ما يروى من فتاوى الصحابة، والتابعين  اعندهم أحاديث، وأيض  

بهذا االعتذار  ،اإلشكال هنا من اآلثار معدودة في األحاديث عند جمع من المتقدمين، وينتهي
أن األمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها؛ ألن الدين  اينتهي اإلشكال، إذا جزمنا يقين  

عن طالب علم أن األمة فرطت بشيء من  تكفل هللا بحفظه؛ فال يجوز أن يتصور مسلم فضال  
اري من األحاديث يعني وفي صحيح البخ "وفي البخار " -عليه الصالة والسالم-سنة نبيها 

 أربعة اآلالف يعني بدون تكرار: "أربعة ا   "
 أربعــــــــــــــــــــــة ا    والمكــــــــــــــــــــــرر

 
ـــــــــــ    كـــــــــــروا افــــــــــو  ث ثـــــــــــة ألوف 

 
ألن في البخاري سبعة آالف، وثالثمائة وشيء يسير من العدة، المكرر منها ما ذكر فوق 

ا يذكرون العدة ثالثة آالف، وبدون تكرار أربعة آالف، وهذا تلقوه بعضهم عن بعض، ومازالو 
بدون تكرار أربعة آالف حتى جاء الحافظ ابن حجر، فعني بعدد األحاديث من غير تكرار في 

قال: اشتمل الكتاب على كذا،  -في فتح الباري -إذا انتهى من كتاب  اكتاب   االصحيح كتاب  
ذا، اشتمل كتاب الطهارة على كذا من األحاديث؛ منها من المكرر فيما مضى، وفيما سيأتي ك

ويصفو كذا، والموقوفات كذا، والمعلقات كذا، فبلغت عدته عند الحافظ ابن حجر على التحرير 
ألفين وستمائة وحديثين، هذا على التحرير عند الحافظ ابن حجر، قد يقول قائل: الفرق ليس 

، هي موجودة في ذهبت، أو أكثر؟ نقول: ما أين ذهبتبيسير، ألف وأربعمائة حديث 
! الفرق ألف وأربعمائة يعني يمكن يخطئ اإلنسان عدد عشرة عشرين ثالثين، الصحيح، كيف؟

شيء، لكن المتقدمين ليس  ذهب؟ نقول: ما ذهب أينلكن ألف وأربعمائة؛ يعني ثلث الكتاب 
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من همهم التفرغ لألعداد، إنما بالتقريب، صحيح مسلم يقول أحمد بن سلمة: اثني عشر ألف 
ف حديث، هل معنى هذا أن صحيح مسلم فقد منه شيء؟ ال؛ حديث، وغيره يقول: ثمانية آال

من أن يعد اثني عشر ألف حديث، أو ثمانية آالف حديث  ، بدال  ااألئمة ليس هذا همهم أبد  
يحفظ مائة حديث، هذا همهم، بالنسبة للمتقدمين ال يعنون بهذا، والمسند قالوا: أربعين ألف 

د بين أيديكم، كيف يختلفون مثل هذا حديث، وقيل: ثالثين ألف حديث، طيب المسن
 امن أن يعد أربعين ألف حديث يأخذ عليه وقت   االختالف؟ هذا األمر ال يعنيهم، يعني بدال  

؛ يحفظ مكانها أحاديث، فليس عندهم شيء للترف العلمي، أو ملح العلم هم يعنون طويال  
ن كان جاد  بمتينه، الحافظ ابن حجر ُعني بهذا؛ ألن زمنه تأخر عن زمن الجد رحمه هللا - ا، وا 

ذا نسبنا من دونه ومن بعده إليه  -تعالى لكن إذا نسبناه إلى من تقدم من األئمة عرفنا الفرق، وا 
عرفنا الفرق، وعالم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجاللين، هل يقرأه بطهارة، أو 

ال   ال؟ نعم؟بدون طهارة؟ هل يتوضأ لقراءة تفسير الجاللين، وا 
 طالب:......

نعم، الحكم للغالب، قال الحكم للغالب؛ فماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير 
الجاللين، وقال: إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد 

يحيى بن معين،  التفسير فانحلت المشكلة عنده؛ هل يفعل مثل هذا األئمة أحمد بن حنبل، أو
أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه األمور؛ بل بما دونها 
اهتمينا باأللوان؛ هذا أحمر، هذا أخضر، وهذا الكتاب..، مثال الذي معنا، لكن كونه يتولى 

 -وعالجل -هذه األمور من ال عالقة له بالعلم األمر سهل؛ يعني ناس تجار سخرهم هللا 
، أو طالب لخدمة هذا العلم، وأخرجوه بمخرج مناسب، لكن لو كان هذه زخرفة من عالم مثال  

 غلقيالم على هذا، أن يهدر وقت يفتح القلم هذا، ويفك هذا، وي ،علم يريد أن يحفظ الكتاب
 هذا، وينقش، ويخطط، هذه ليست من اهتمامات أهل العلم.

تلفوا فيها، من اثنا عشر ألف إلى ثمانية آالف إلى عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اخ
: بأنه أربعة -اأيض  –ما يقارب عدد صحيح البخاري سبعة آالف وكسور، لكن..، وقالوا عنه 

آالف بدون تكرار، وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى ثالثة آالف 
 فؤاد عبد الباقي.، وهو يرقم بدقة، محمد -نسيت اآلن-وثالثمائة وشيء 

؛ على أن هذا الحديث منسوخ، وبحثنا بين دواوين إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثال  
، هل نقول: ال، ليس بصحيح أنه منسوخ؟ أو نقول: ااإلسالم التي بين أيدينا، ولم نجد ناسخ  

ى أنه منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ صيانة التفاق األمة؟ ونقول: مصروف لو اتفقوا عل
 سنة، نقول: مصروف ولو لم نطلع على الصارف؛ صيانة التفاق األمة؟

 طالب:......
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هذه مسألة في الفهوم؛ الفهم ما له عالقة، الفهم ال يدخل فيما نقرره، الكالم فيما لو وجد حديث 
، فيما قاله أبو ))األعمال بالنيات((األمة بحاجة ماسة إليه فلم يرَو، سبعمائة طريق لحديث: 

إسماعيل الهروي؛ سبعمائة طريق، فيما قرره إسماعيل الهروي كلهم يروونه عن يحيى بن 
سعيد األنصاري، والحافظ ابن حجر يقول: وقد ُعنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد 

 ذهبت أينمنذ بداية الطلب، منذ بداية الطلب إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة؛ 
أين ذهب َمن خطب به على المنبر، وال يحفظ إال من طريق رجل واحد؛ الستمائة؟ الحديث 

انتهى  ،الخطبة؟ نقول: العلماء يكتفون بما يسقط الواجب، قامت الحجة ببلوغ الخبر حضروا
اإلشكال؛ ألن تبليغ العلم فرض كفاية، قام به من يكفي؛ ما له داع كل الناس تروي هذا 

 الحديث.
 

 حين:الصحي  الزا د على الصحي
 وخــــــ  زيــــــادة الصــــــحي  إ  تــــــن 
 بجمعــــه نحـــــو: ابـــــن حبـــــان الزكـــــي
 علــــــى تســــــاهر وقــــــال: مــــــا انفــــــرد
 بعلـــــــــة والحـــــــــ  أن يحكـــــــــم بمـــــــــا

 

 صــــــحته أو مــــــن مصــــــنف يخــــــ  
 وابــــــــــــن خزيمــــــــــــة وكالمســــــــــــتدرك
ــــــرد ــــــم ي ــــــا ل ــــــ اك حســــــن م ــــــه ف  ب
 يليــــــ  والبســــــتي يــــــداني الحاكمــــــا

 
ذكر القدر الزائد من  من مظان الصحيح أصح الكتب؛ -رحمه هللا تعالى-لما ذكر المؤلف 

الصحيح، أين يوجد؟ أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين الذين تقدم الكالم 
 فيهما؟
 الزيادة في قدر األحاديث الصحيحة: "وخ  زيادة الصحي ": -رحمه هللا تعالى-يقول 

 صــــــحته أو مــــــن مصــــــنف يخــــــ   ........................إ  تن 
 

م معتبر من أئمة الحديث، إذا نص األئمة على صحة الخبر اعتمدنا من إما "تن  صحته"
على ما في الصحيحين، لو صحح أبو داود،  ازائد   اهذا التصحيح، وعملنا به، وصار قدر  

صحح الترمذي، صحح النسائي، صحح اإلمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين 
ا أن يكون في مؤلف هذا اإلمام الذي هذا النص إم "تن  صحته"من األحاديث الصحيحة 

نص على الصحة في مصنفه، وهذا ما نص عليه ابن الصالح؛ يعني تؤخذ زيادة الصحيح 
عنده مما نص األئمة على صحته في مؤلفاتهم، ال فيما نقل عنهم، يعني صحح اإلمام أحمد 

ن معين حديث في كتاب من كتبه، نعمل به، لكن صححه فيما نقل عنه، أو صححه يحيى ب
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نقبل؟ عند ابن الصالح ما نقبل؛ لماذا؟ ألننا نحتاج  أم الفيما نقل عنه، ال في مؤلفه؛ نقبل، 
إلى تصحيح اإلسناد إلى هذا اإلمام، والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف 
 على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصالح في هذه المسألة، وأن باب االجتهاد انتهى في
التصحيح والتضعيف، فليس لنا أن نصحح الطريق إلى هذا اإلمام لنقبل قوله في تصحيح 
الحديث، ونص على أن هذا التصحيح ال بد أن يكون في مصنفاتهم، والحافظ العراقي ممن ال 

 ولذا قال: ؛يوافقه على هذا، بل يرى أن باب االجتهاد في التصحيح والتضعيف باق
ــــــادة الصــــــحي  إ  تــــــن   وخــــــ  زي

 
 صحته............................. 

سواء  كان في مؤلف، أو فيما نقل عن هذا اإلمام؛ ألن لنا أن نصحح الطريق إلى هذا اإلمام 
 الذي به صحح الخبر.

 النووي يخالف؛ يخالف ابن الصالح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف:
 وعنااااااااااااده التصااااااااااااحيح لاااااااااااايس يمكاااااااااااان

 
 ................................... 

 أي عند ابن الصالح، وقال يحيى النووي، وقال يحيى: ممكن: "عنده"على ما سيأتي 
 وعنااااااااااااده التصااااااااااااحيح لاااااااااااايس يمكاااااااااااان

 
 فااااااي عصاااااارنا، وقااااااال يحيااااااى ممكاااااان 

 
، ومع ذلكم أقر ابن الصالح في هذه الجملة في هذا -إن شاء هللا تعالى-سيأتي الكالم فيه 

ثم رد عليه فيما بعد، يعني رد عليه اجتهاده هذا في  الموضع من مختصره، قال في مصنفاته،
موضعه، وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات؛ ألنه يرى العموم في المصنفات، وفيما 

 ، أو من مصنف يخص بجمعه:"أو من مصنف يخ  بجمعه"نقل عنه 
 بجمعــــه نحـــــو: ابــــن حبـــــان الزكـــــي

 
 ................................... 

مصنف يجمعه، ويؤلفه ابن حبان، ويريد بذلك صحيح ابن حبان، المعروف باألنواع يعني 
 والتقاسيم، صحيح ابن حبان:

ــــــادة الصــــــحي  إ  تــــــن   وخــــــ  زي
 

ـــــان الزكـــــي ـــــن حب  بجمعـــــه نحـــــو اب
 

 صــــــحته أو مــــــن مصــــــنف يخــــــ  
 

 وابــــــــــــن خزيمــــــــــــة وكالمســــــــــــتدرك
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ثة التي اشترط مؤلفوها يعني خذ األحاديث الزائدة على ما في الصحيحين من هذه الكتب الثال
فيها الصحة، وتسمى صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم، أو المستدرك 

على ما سيأتي في بيان -على الصحيحين مما هو على شرطهما، أو على شرط أحدهما 
، أو صحيح عند غيرهما، هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة لكنهم تساهلوا في -شرطهما

-ومع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ ألنهم يجتمعون ط التي اشترطوها، تطبيق الشرو 
شرطهم في  افي إدراج الحسن في الصحيح وهذا تساهل، وأيض   -يعني ابن حبان وابن خزيمة

 قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره.
ـــــان الزكـــــي ـــــن حب  بجمعـــــه نحـــــو اب

 
 وابن خزيمة....................... 

ابن حبان على ابن خزيمة على أنه أمكن منه، ابن خزيمة أمكن من ابن حبان، وأقوى قدم 
ألن كتابه موجود كامل،  ؛، وكتابه أصح، وابن خزيمة أقدم، فلماذا قدم ابن حبان؟ قدمهاشرط  

كتاب ابن خزيمة ال يوجد منه إال قدر الربع، هذا ما قرره الشراح، وابن حجر نص على أنه ال 
الربع، فقدم ابن حبان؛ ألنه كتاب كامل يستفاد منه بجميع أبواب الدين،  ر قديوجد منه إال

صرف  "وابن خزيمة"بخالف صحيح ابن خزيمة، ولو قلنا: إن النظم اضطره إلى هذا لما بعد، 
"للضرورة  لإلمام الحاكم أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا، الحافظ النيسابوري، وابن  "وكالمستدرك 

تم محمد بن حبان البستي، وابن خزيمة إمام األئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، حبان أبو حا
 أئمة من أئمة المسلمين.

ـــــان الزكـــــي ـــــن حب  بجمعـــــه نحـــــو اب
 

 ................................... 
 

وصفه بالزكاء لعلو قدره في هذا الشأن، الزكاء النماء والزيادة، قدره زائد في هذا الشأن، وابن 
مام األئمة يلقبه العلماء من القدم بهذا اللقب، وممن يلقبه بهذا شيخ اإلسالم ابن تميمة خزيمة إ

 . -رحمه هللا-
 ..............................وكالمستدرك  ....................................

 
د هللا بن للحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب ألفه اإلمام الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عب

البيع النيسابوري؛ ليستدرك به على الصحيحين مما فاتهما، مما هو على شرطهما، وسيأتي ما 
 .-إن شاء هللا تعالى-في كالمه في موضعه 

........................  ...................................  على تساهر 
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قع الكتب الثالثة يشهد بأنهم كلهم على تساهل ممن؟ من الثالثة أو من المستدرك؟ نعم؟ وا 
متساهلون، على تساهل، لكن ظاهر السياق يدل على أنه يريد الحاكم، قال: "على تساهٍل" 
ال لو أراد الجميع، قال على تساهل يشمل  ولذلك عطف عليه فيما بعد البستي ابن حبان، وا 

التي اختطها لنفسه،  الجميع، على تساهل من الحاكم في تطبيق الشرط الذي اشترطه، والخطة
ولذا وصف بالتساهل  ؛ففي المستدرك كثير من األحاديث الضعيفة، وفيه بعض الموضوعات

... "كقال أو أطلقي لفظ الشيخ ما"من الفاعل؟ فاعل قال؟ ابن الصالح  "على تساهر وقال"
رد "ف اك حسن ما لم ي، به يعني الحاكم "ما انفرد": -يعني ابن الصالح-إلى آخره، وقال 

 ، وقال ابن الصالح: ما انفرد به الحاكم فهو حسن. بعلة"
ابن الصالح يقول: ما في كتاب الحاكم مما انفرد بتصحيحه ولم يوافقه عليه أحد من األئمة 

عن  على تصحيحه، ولم نقف فيه على علة فهو دائر بين الصحيح والحسن، وهنا جزم نقال  
التوسط في أمره هو المطلوب، الحديث الذي نجده ابن الصالح أنه حسن، لماذا؟ كأنه يرى أن 

في المستدرك، وتفرد الحاكم بتصحيحه، وال وافقه عليه أحد من أهل العلم، ولم نطلع فيه على 
علة نحكم عليه بالحسن، لماذا؟ ألنه ليس لنا أن ننظر في أسانيده؛ ألنه على رأي ابن 

"والح  أن يحكم يقول الحافظ العراقي:  ""ما لم يرد بعلةالصالح ليس لنا النظر في األسانيد 
وهذا جاٍر في كل كتاب ما عدا الصحيحين، حديث صححه الترمذي قال: حسن  بما يلي "

صحيح، وعرفنا ما في كالم أهل العلم من تساهل الترمذي، حديث حكم عليه ابن حبان بأنه 
رس هذه األسانيد صحيح، ابن خزيمة، وجد في سنن أبي داود أو في مسند أحمد الحق أن ند

ونحكم على كل حديث بما يليق به، فإن صح سنده باكتمال الشروط قلنا: صحيح، إن خف 
أن  "والح  أن يحكم بما"شرط الضبط قلنا: حسن، إن تخلف شرط من الشروط قلنا: ضعيف 

يعني  "والح  أن يحكم بما يلي "يحكْم بالتسكين، وهذه لغة عند بعض العرب يجزمون با)أن( 
يليق به من مرتبة ودرجة بعد النظر في األسانيد والمتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة بما 

 "يداني الحاكما"يعني بذلك ابن حبان، يعني بذلك أبا حاتم محمد بن حبان البستي  "والبستي"
ن كان ابن حبان أمثل من الحاكم بكثير، لكنه يدانيه  يعني يقرب من الحاكم في تساهله، وا 

في تطبيقه لما اشترطه شيء من التخلف في  الخفة شرطه، وأيض   اربه في تساهله؛ نظر  ويقا
بعض المواضع، وماذا عن صحيح ابن خزيمة؟ وقد ذكره كأنه عنده سالم من التساهل؛ ألنه 
نص على تساهل الحاكم، وقال: إن البستي ابن حبان يداني الحاكم، لكن كأن صحيح ابن 

ذ ا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا فيه شيء من التساهل، فتجده أدخل خزيمة ما فيه تساهل، وا 
في صحيحه مما لم يتعقبه مما حكم بضعفه أو حسنه وهذا تساهل، لكنه أمثل بكثير من ابن 

 حبان والحاكم.
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االقتراح الوارد من بعض اإلخوة أننا نقرأ نصيب الدرس الالحق قبل أن يتم حفظه على 
ن كانت هذه النسخة مضبوطة ومتقنة لكن ما يمنع أن تقرأ. الصحيح على الصواب؛ ألن و   ا 

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 04 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (4شرح ألفية الحافظ العراقي )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

لى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وص
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
 : -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الحافظ العراقي 

 المستخرجاي:
ي    )َكــــَأبي ــــح  وا َعلــــى الصَّ َرج  ــــَتخ   َواس 
َمــــــــا َُ الم ت ــــــــون  َله  َوَك ألَفــــــــا  َعــــــــز 
ت ه ــــــــحَّ َمن  ب ص  ك  ــــــــاح  ــــــــد  ف ي  ــــــــا َتز   َوَم
َهقــــي َوَمــــن  َعــــزَا ــــَر َيع نــــي الَبي   َواَ ص 

 

ـــــــــــــب    َتن  ـــــــــــــو ه ، َواج  ـــــــــــــة ( َوَنح   َعَواَن
ـــــــ ظ  ـــــــي  َلف  بََّمـــــــا اإ   َخاَلف ـــــــى  ر  ن  َوَمع 

ـــــــه   ـــــــن  َفا  َدت  ـــــــو   م  ـــــــَع الع ل  ـــــــَو َم  َفه 
ـــــــــــزَا َميـــــــــــد   َميَّ ـــــــــــَي إ   زَاَد الح   َوَلي 

 
ين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالم
 وصحبه أجمعين. 

من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها المستخرجات, والمستخرجات جمع 
مستخرج، والمستخرج اسم مفعول من االستخراج، واالستخراج: أن يعمد حافظ أو عالم مسن د 

صلية فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب إلى كتاب معتبر من كتب السنة األ
الكتاب األصلي. أن يعمد حافظ عالم مسن د إلى كتاب معتبر كالصحيحين والسنن وغيرها من 

فيخرج أحاديث الكتاب األصلي بأسانيده  ،الكتب األصلية التي تروى األحاديث فيها باألسانيد
فيأتي إلى صحيح البخاري ويصنف عليه هو، أو بسنده هو من غير طريق صاحب الكتاب، 

، فيبدأ اإلسناد بشيخه هو، ثم بشيخ امستخرج، أو يأتي إلى صحيح مسلم ويضع عليه مستخرج  
، ثم بشيخ المصنف مصنف الكتاب من غير مرور بصاحب الكتاب، اشيخه إذا كان متأخر  

قي معه بشيخ يعني من غير طريق صاحب الكتاب، يلتقي مع المصنف األصلي بشيخه أو يلت
شيخه أو يلتقي معه ولو في الصحابي، المقصود أنه ال يخرج الحديث من طريق صاحب 
الكتاب، إن خرج الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باستخراج، قد يضيق على 
المستخرج األمر فال يجد طريق يخرج به الحديث في مستخرجه إال من طريق صاحب الكتاب 

شيخ المصنف، مصنف الكتاب األصلي إال من طريق المؤلف،  األصلي، يعجز أن يصل إلى
إذا عجز في هذه الحالة فإما أن يعلق الحديث، يحذف جميع السند؛ ألن إيراده بإسناد مؤلف 
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األصل ما له قيمة، الحديث موجود في الكتاب األصلي، فإما أن يعلق الحديث ويذكره بدون 
له إلى الحديث من غير طريق المؤلف األصلي، إسناد، عله أن يقف على إسناد فيما بعد يوص

أو يحذف الحديث بالكلية؛ ألن شرط االستخراج ال ينطبق عليه، أو يورده من طريق صاحب 
 الكتاب من باب التتميم واستيعاب جميع أحاديث الكتاب األصلي، هذا هو االستخراج.

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 المستخرجاي:
علم بالحديث الذين لديهم الرواية باألسانيد، قد يوجد كتاب متقدم " يعني أهل ال"واستخرجوا

وكتاب متأخر، األول بدون إسناد، المتقدم بدون أسانيد، والثاني باألسانيد، مثل: الفردوس، 
ومسند الفردوس، الفردوس دون أسانيد، ومسنده باألسانيد، هل نقول: إن هذا مستخرج؟ هل 

المتقدم.. عندنا كتب أصلية وكتب فرعية، هذا الكتاب هذا مستخرج؟ ال، ليس بمستخرج، 
المتقدم الذي ألف بدون أسانيد والمتأخر الذي ُألف باألسانيد في اصطالح أهل العلم أيهما 
األصل وأيهما الفرع؟ الكتاب األصلي المتأخر الذي فيه األسانيد هو األصل، يوجد كتاب 

ليس بأصل، واألحاديث فيه باألسانيد، بأسانيد و  امتأخر يروي باألسانيد وهو فرع، نسميه فرع  
المؤلف، لكن بالمرور على أحد المصنفين كالبيهقي والحاكم والبغوي وغيرهم فتجد البيهقي 

يرويه بإسناده هو ثم  اعن طريق األئمة، تجد في سنن البيهقي حديث   ايخرج أحاديث كثيرة جد  
ل ثم يذكر سند البخاري والحديث في بعد راويين أو ثالثة قال: حدثنا محمد بن إسماعي

البخاري، وقل مثل هذا في البغوي، وقل مثل هذا في المستدرك، لكن المستدرك ما يروي عن 
طريق البخاري وال مسلم، لماذا؟ ألنه يستدرك عليهم مما فاتهم هذا األصل، وقد يغفل فيخرج 

فلة عن أصل موضوع هو موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا غ -وقد حصل- احديث  
الكتاب، المقصود أن الكتب األصلية عند أهل العلم هي التي تروى فيها األحاديث باألسانيد، 
هذه هي الكتب األصلية وهي التي يستفاد منها الفائدة المرجوة من هذه الكتب؛ ألن األسانيد 

، أما حذف هي التي يعول عليها ويعتمد عليها في اإلثبات والنفي في التصحيح والتضعيف
؛ ليسهل الحفظ على طالب العلم، قد يقول قائل: اآلن المستخرجات ااألسانيد فقد جاء متأخر  

معنى أن يأتي أبو عوانة ويستخرج على صحيح  مابهذه الصورة التي سمعناها ما فائدتها؟ 
ي هل مسلم بحاجة إلى أن يدعم بأسانيد؟ أو يستخرج أبو نعيم على البخار  ؟الفائدة مامسلم؟ 

، أو البرقاني على البخاري، أو غيرهم ممن استخرج على الصحيحين أو على أحدهما؟ مثال  
 الفائدة؟  ماهل البخاري بحاجة إلى أن يدعم بمزيد من األسانيد؟ 

 طالب:........ 
 نعم؟
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 طالب:........ 
 .-إن شاء هللا تعالى-يأتي ذكر هذه الفوائد 

 يقول:
ي   ـــــح  وا َعلـــــى الصَّ َرج  ـــــَتخ      )َكـــــَأبيَواس 

 
ـــــــــــــــب    َتن  ـــــــــــــــو ه ، َواج  ـــــــــــــــة ( َوَنح   َعَواَن

 
مثال، وأبي عوانة استخرج على صحيح مسلم وهو يسمى كتابه: "المستخرج على  "كأبي عوانة"

: "صحيح أبي عوانة"، ويسمى أيضا: "مسند أبي عوانة"، المسند اصحيح مسلم" ويسمى أيض  
ذكر فيه األحاديث باألسانيد كما سمى بالمعنى المعروف عند أهل العلم في الكتاب الذي ت

"كأبي اإلمام البخاري كتابه: "الجامع الصحيح المسند" فهم مصنف على األبواب كأصله، 
  "واجتنب"ونحوه مما صنف كأبي نعيم والبرقاني والنيسابوري وغيرهم  عوانة ونحوه"

َمـــــــــا ـــــــــون  َله  َُ الم ت  ـــــــــا َوَك ألَف  َعـــــــــز 
 

ظ ــــــــ  نــــــــى   اإ   َخاَلفــــــــي  َلف  َمـــــــــا َوَمع  بَّ  ر 
 

ومعنى  ا"اجتنب عزوك ألفاُ المتون لهما * إ ا خالفي لفظ  : -رحمه هللا-يقول الحافظ 
، هذا المستخرج حينما يستخرج على البخاري أو على مسلم بأسانيده هو وبألفاظ شيوخه ربما"

ة ولذا يوجد في المستخرجات المخالف ؛ال بألفاظ البخاري أو شيوخ البخاري عند تجاوزه لهم
َُ الم ت ون  "واجتنب ولذا يقول:  ؛الكثيرة في األلفاظ والمخالفة القليلة في المعاني َوَك ألَفا َعز 

َما رواه مسلم، وال في مستخرج أبي نعيم  :ال تأتي إلى حديث في مستخرج أبي عوانة تقول "َله 
من أن  لماذا؟ ألنها رويت من غير طريق صاحب الكتاب، فال بد ،ال ،رواه البخاري  :تقول

ا في األصل وهذا كثير، وقد توجد المخالفة ها في المستخرج وبينهبين ،يوجد المخالفة في اللفظ
 . ومعنى ربما" ا"إ  خالفي لفظ  في المعنى وهذا قليل 

أخرجه مسلم، وال تقل في حديث خرجه أبو  :فال تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه
ومعنى  ا"إ  خالفي لفظ  ألنها وجدت فيها المخالفة، أخرجه البخاري؛  :نعيم في مستخرجه

ومعنى ربما، ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، إذا  ا، لفظ  ربما"
قلت: ربما ينجح المفرط، هذا تقليل، لكن: ربما يود الذين كفروا، هذا تكثير، وعندك في البيت 

ال للتكثير؟ قلناللتق "إ  خالفي لفظ ومعنى ربما" المخالفة اللفظية كثيرة، والمخالفة  :ليل وا 
، لكن ما الذي ا؟ لهما مع  اهي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما مع   :فهل نقول ،المعنوية قليلة

يترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، يجوز  ايترتب على هذا؟ في قولنا: إنها لهما مع  
عندي عين وتقصد  :شترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقولما يجوز؟ اللفظ الم أو

ما يجوز؟  أوعندي عين وتقصد بها الباصرة والذهب، يجوز  :بها الذهب والجارية؟ أو تقول
 نعم؟  .في كالم أهل العلم دعونا ،نعم
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 طالب:.............. 
هذا الداللة على  ،عيون  عندي :عندي عين وتقصد بها الجارية والذهب، إذا قلت :يجوز تقول

عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من  :األفراد من الجمع ال إشكال فيه، لكن إذا قلت
أنا  ،معنى، فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعم

فهم أن عندي فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة، ومنكم من ي ،عندي عين :اآلن إذا قلت مثال  
نعم ال يجوز؟ هذا  ،عين جارية ماء، ومنكم من يفهم أن عندي ذهب، ومنكم من يفهم بالجميع

قول جمهور أهل العلم أنه ال يجوز، ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه، والمؤلف 
فظية الناظم شافعي، فعلى هذا تعود ربما على األمرين، على اللفظ والمعنى في المخالفة الل
لكن  ،كثيرة والمخالفة المعنوية قليلة، وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط

 نحتاج إلى تقدير في المخالفة اللفظية.
 طالب:.........

في كل حديث اللفظية، هذا يلزم عليه أن المخالفة توجد في كل  ةال، يلزم عليه أن المخالف 
"إن  أم ال؟كالمك  صحكثير، انتبه، وليس هو الغالب المخالفة ي حديث وليس الغالب هذا لكنه

هذه المستخرجات في بعض النسخ وما يزيد المستخرج  "وما تزيد" ومعنى ربما" اخالفي لفظ  
ن المستخرج يروي إ :إذا قلنا "بصحته"، فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة "فاحكمن بصحته"

على ما في الكتاب األصلي، في الحديث زاد  الحديث بإسناده هو، وزاد المستخرج جملة
هل نحكم بزيادة  ،المستخرج من طريق شيوخه من غير مرور بالمؤلف األصلي زادت جملة

الزيادة ثابتة فيه زيادات  "وما تزيد"البن الصالح  اهذه الجملة؟ بصحتها؟ مقتضى قوله تبع  
"وما  انحكم بصحتها مطلق  جمل، لكن هل هذه الزيادات محكوم بصحتها، مقتضى قوله أننا 

من  األن األصل صحيح، لكن الزيادة هل يحكم بصحتها مطلق   ا، تبع  تزيد فاحكمن بصحته"
غير نظر؟ وهل التزم أصحاب المستخرجات الصحة، وأنهم ال يروون إال عن الثقات األثبات؟ 

ند النقد بثقة لم يلتزموا هذا، وعلى هذا ال يحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله، فإن ثبت ع
ال فال، يوجد في رواة المستخرجات  رواته واتصال إسناده مع عدم المخالفة حكمنا بصحته وا 
 ،الضعيف ويوجد فيها شديد الضعف، خرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن ابن زبالة وهو متروك

قي ، هذا تبع فيه الحافظ العرا"وما تزيد فاحكمن بصحته" :وغيره خرج بضعفه، وعلى هذا قوله
 بل ال يحكم عليه حتى ينظر في أمره.  ،ابن الصالح، وهذا مما ينتقد

ال فال   "فهو"إذا زاد جملة ال توجد في األصل فإن هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة وا 
لتبعيض فذكر  "من"، من فائدة المستخرجات "مع العلو من فا دته"يعني الزيادة أو المزيد 

البن الصالح ذكر فائدتين الزيادة في  امن فوائد المستخرجات تبع   -لىرحمه هللا تعا-الناظم 
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األلفاظ في المتون، وعلو األسانيد،هذه من فوائد المستخرجات، الزيادة عرفناها أن المستخرج 
من غير طريق صاحب الكتاب فالشيخ الذي من طريقه روي الحديث قد يسوق  اإذا روى حديث  

ير، وقد يكون فيه بعض الجمل التي ال توجد في األصل، وقد وهذا كث ،الحديث بلفظ مغاير
"ضحى بكبشين  -عليه الصالة والسالم-يوجد بعض األلفاظ المغايرة للفظ األصل، النبي 

ال "سمينين" في الكتاب األصل في الصحيح؟ نعم "سمينين" وفي المستخرج  أقرنين ثمينين" وا 
-اوي أو إلى تصحيف مصحف، أو أن النبي ن هذه مرده إلى خطأ الر إ :"ثمينين"، هل نقول

ضحى بهذين الكبشين السمينين كما جاء في الصحيح الثمينين كما  -صلى هللا عليه وسلم
جاء في المستخرج؟ فالمستخرجات فيها فوائد كثيرة منها الزيادة، فيها زيادة كلمات وزيادة جمل 

تت في النقد، بثقة رواتها واتصال وأحكام، هذه من فوائد المستخرجات لكن ال تقبل إال إذا ثب
العلو وهذا فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات الهدف  اأسانيدها وعدم المخالفة. أيض  

ه، ويرحلون من أجله، وال شك أن العلو ءاألول عندهم العلو له شأن، علو األسانيد ويتعبون ورا
عليه -بين المؤلف وبين النبي أفضل من النزول، والمراد بالعلو قلة الرواة وقلة الوسائط 

في مصنف عبد الرزاق من  اومن أمثلة العلو قالوا: لو روى أبو نعيم حديث   ،-الصالة والسالم
ما يصل إلى عبد الرزاق إال بأربعة رواة،  ،طريق البخاري لما وصل إلى عبد الرزاق إال بأربعة

وصل إليه باثنين هذه فائدة  فإذا روى الحديث من طريق الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق
للعلو، والعلو كما ذكرنا له شأن عند أهل الحديث، فذكر المؤلف هاتين الفائدتين، وأوصلها 

إلى عشر فوائد،  والسخاوي في نكته على األلفية مع شرحها  -رحمه هللا-الحافظ بن حجر 
 إلى عشرين فائدة، إلى عشرين فائدة من فوائد المستخرجات.

من الفوائد: تمييز المهمل، فتجد البخاري يروي الحديث عن محمد، محمد ابن مما ذكروه  
من؟ ما ذكر ويختلف فيه الشراح ويختلف فيه من صنف في رجال الصحيح، ثم يأتي في 

هذا تمييز للمهمل يستفاد من  ،أو غيره المستخرج مستخرج أبي نعيم عن محمد بن بشار مثال  
يكون في السند راو مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج تصريح  االمستخرج تعيين المبهم أحيان  

المدلس بالتحديث والسماع، هذه فائدة عظيمة وكثير من المدلسين من رجال الصحيح رووا 
إلى غير ذلك من الفوائد  ،يسهلفيصرح في رواية المستخرج بالتحديث فتنتفي تهمة تد ،بالعنعنة

 المدونة في الكتب. 
ـــَر َيع نـــي  ـــن  َعـــزَا والبيهقـــيَواَ ص   َوَم

 
ــــــــــــزَا  َميــــــــــــد   َميَّ ــــــــــــَي إ   زَاَد الح   َوَلي 

 
عندنا بعض العلماء الذين ألفوا في السنة من المتأخرين من بعد األئمة وهم يروون األحاديث 

، يروي الحديث بإسناده باألسانيد وقد يعزون هذه األحاديث إلى مصادرها كالبيهقي مثال  
يروي الحديث  ،ومثله البغوي في شرح السنة يفعل هذا ،واه مسلمويقول: رواه البخاري، أو ر 
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ويقول: رواه محمد عن فالن، ورواه مسلم  -عليه الصالة والسالم-بإسناده من شيخه إلى النبي 
 عن فالن ورواه مسلم عن فالن محمد البخاري.

يقصدون  البيهقي والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى األئمة يقصدون أصل الحديث، ال
 الفظ ما في الصحيح؛ ألن جل اعتمادهم على المستخرجات، ولذا ال يحسن أن تعزو حديث  

، ال يحسن أن تعزوه إلى األصل حتى للبخاري وقد أخذته من البيهقي أو من البغوي مثال  
تطابق اللفظ الذي عند البيهقي بما في الصحيح، وقل مثل هذا ممن اعتمد على المستخرجات 

انيد كابن األثير في جامع األصول، ابن األثير يعتمد على المستخرجات، يعتمد وحذف األس
على مستخرجات ويعزو إلى األصول الستة، فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في صحيح 
البخاري وجدت بعض االختالف، فهو يريد أصل الحديث ولو أن ابن األثير جمع جامعه من 

سائط لكان نفعه أعظم، ولذا ما زالت الحاجة قائمة إلى جامع الكتب األصلية مباشرة دون و 
يجمع هذه الكتب من الكتب األصلية ليكون اإلنسان على طمأنينة من العزو إلى األئمة، 
واألمر سهل والكتب مخدومة اآلن باألطراف وباإلحاالت بإمكان طالب العلم البارع الدقيق أن 

ولذا  ؛د على الكتب األصلية، ال يعتمد على وسائطيجمع بين الكتب الستة بكل سهولة ويعتم
َر َيع ني " -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ  هؤالء الذين يعزون إلى  "َوَمن  َعزَا والبيهقيَواَ ص 

لوجود من يعتمد منهم على  ؛الكتب األصلية يريدون أصل الحديث ال يريدون لفظ الحديث
َي إ   زَ " المستخرجات دون األصول، َميد   َميَّزَ َوَلي  ، الحميدي له كتاب اسمه: "الجمع ا"اَد الح 

بين الصحيحين" جمع بين الصحيين، واعتمد على المستخرجات، قد يقول قائل: هل الكتب 
الكتب األصلية مفقودة بالنسبة لهؤالء األئمة الذين تجاوزها واعتمدوا على  ،مفقودة

المستخرج وعلى صحيح البخاري المستخرجات؟ هل هو خلل في التصنيف أن يعتمد على 
ال فما الداعي لمثل هؤالء األئمة الكبار أن يعتمدوا على المستخرجات  والبخاري عنده موجود؟ وا 
والكتب األصلية بين أيديهم؟ ما الداعي؟ نعم الحاجة إلى الزيادات في هذا المستخرجات وغير 

 ذلك نعم.
 طالب:..........

ما يعزو إلى أبي نعيم، يعزو إلى البخاري واستفاد الحديث كيف؟ اآلن هو يعزو إلى البخاري  
وقد يكون من أجل الزيادة التي عند  ،عند أبي نعيم أوضح من أبي نعيم قد يكون اللفظ مثال  

لكن ال بد من  ،المستخرج، المقصود أنهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليالتهم ذهبت معهم
ال فالكتب األصلية موجو  ،االلتماس لهم  يعني أني أعتمد على مستخرج وأقول رواه مادة وا 

ا عليه، فيرجع إلى كتاب  ايجاب به فيما إذا كان الحديث متفق   البخاري قد يكون هذا، وهذا أيض 
واحد من كتب الجمع بين الصحيحين أو المستخرج على الصحيحين من كتب المستخرج على 
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، لكن ماذا فيما لو رجع إلى االصحيحين كما فعل أبو نعيم استخرج على الصحيحين مع  
ولذا تمنى أهل العلم  ؛مستخرج على صحيح البخاري فقط، أو مستخرج على صحيح مسلم فقط

حوا طالب العلم من الرجوع إلى األصول؛ ار أأن يكون هؤالء األئمة اعتمدوا على األصول و 
جمع بين هذه اعتمد على األصول و  -رحمه هللا تعالى-ألن البيهقي بحر محيط لو أن مؤلفه 

ذا عزا على مسلم وجدته بالحرف، عزا إلى  ،األصول ذا عزا على البخاري وجدته بالحرف، وا  وا 
 أراحك ،أبي داود أو روى الحديث عن طريق النسائي أو عن طريق الترمذي وجدته بالحرف

ن كان أقل  جمع لك األحاديث كلها في مكان واحد في باب واحد، وقل مثل هذا عند البغوي وا 
لو أن ابن األثير اعتمد على األصول ما اعتمد  ،ن البيهقي، قل مثل هذا في جامع األصولم

ال زيادة لفظ أو لفظ أوضح عند  ذا وجد زيادة جملة وا  على المستخرجات لكان نفعه أعظم، وا 
يقول:  "وليي إ  زاد الحميد ميزا"المانع؟ ليكون هذا أفضل،  ما ،المستخرج يقول: زاد فالن

الحميدي حينما اعتمد على المستخرجات وجمع بين الصحيحين  زاد الحميد ميزا""وليي إ  
على حد زعم الحافظ العراقي وابن الصالح وجمع من أهل العلم يقول: إن الحميدي يزيد من 

ولذالك تمنى الناظم أن الحميدي  ؛المستخرجات وال يبين هذه الزيادات، وال يبين هذه الزيادات
ما ميز؟ ما ميز وقد ُظلم الرجل، فقد ميز؛ بل ميز بدقة، وُظلم في  أمز مفهومه أنه مي ،ميز

. وذكر في مقدمة كتابه أنه يعزو األلفاظ إلى أصحابها، مع "ليي إ  زاد الحميد  ميزا"قولهم: 
لكن هذا موجود عنده وعند غيره، وأنا أقول: ليت  ،أنه بشر قد يفوت عليه لفظ ما عزاه

من أن يحتاج إلى تمييز أو  ل ولم يعتمد على المستخرجات بدال  الحميدي اعتمد على األصو 
ن كان هناك زيادات في المستخرجات ال  عدم تمييز، يعتمد على األصول ويسوقها بألفاظها وا 

ما فيه إشكال، ومن أراد أن يجمع  ،زاد البرقاني ،زاد أبو نعيم ،زاد أبو عوانة :مانع أن يقول
اتجاه في مثل هذا يعنون في األلفاظ بعد الرجوع إلى  بين الصحيحين وطالب العلم لهم

ذا تسير لهم  المصادر األصلية دون وسائط، يرجعون هم بأنفسهم دون مؤلفات غيرهم، وا 
الجمع بين األصول كلها أو بين بعضها حسب ما يستطيعه اإلنسان يحصل على ثروة عظيمة 

 االمعاناة وجمع المتفرق وأحيان  من السنة النبوية، بعض الناس يصعب عليه الحفظ، لكنه ب
تفريق المجتمع بالمعاناة المقصود أنه يوجد عمل، فيثبت من النصوص الشيء الكثير وهو ال 

ويردده حتى يحفظ، إما ألنه رجل ملول  اك كتاب  سيشعر؛ ألن بعض الناس يصعب عليه أن يم
صحيح البخاري ال يصبر حتى يحفظ أو ألن الحافظة ال تسعفه، لكن إذا مسك الباب من 

ونظر في سنده ومتنه، ودونه عنده، ونظر إليه في صحيح مسلم ثم أضاف الزيادات في 
األسانيد والمتون وصيغ األداء وقارن بينها، ثم نظر إلى الحديث عند من يخرجه من أصحاب 
ن لم يحفظ  السنن وفعل به هكذا، إذا انتهى من الحديث فإذا به حافظ وهو ال يشعر، وا 

أجرها وبجرها لكن يتكون لديه ملكة وأهلية، ويصير عنده ثروة بسبب المعاناة؛ ألن األصول ب
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ال يستطاع براحة  :المعاناة تحفر العلم في الذهن حفر، والعلم كما يقول يحيى بن أبي كثير
الجسم، يعني ال يدرك العلم من جاء بالبرامج وأدخلها في الحواسب والكمبيوترات وضغط زر 

مرة ثانية وينسى كل شيء، وبمثل هذا ال يثبت  را والرجال كلهم، يضغط الز وطلع الطرق كله
كم في  وهو سائر في شارع البطحاء مثال   مثل من هو على السيارة مثال   اعلم، ومثلنا مرار  

شارع البطحاء من لوحة على المحالت التجارية ألوف مؤلفة ويراها واضحة ومكتوبة بألوان، 
ع كم حفظ من لوحة كلها مرت عليه، هذا مثل الكمبيوتر تمر عليك لكن إذا انتهى من الشار 

مما أخرجه البخاري  الك حديث   اخترمر السحاب وفي النهاية ال شيء، لكن جرب مرة واحدة 
إذا انتهيت فأنت حافظ  ،وقارن بين هذه المواضع افي عشرة مواضع أو عشرين موضع  

 لى حفر، بهذه الطريقة يثبت العلم. للحديث؛ ألن العلم يحتاج إلى معاناة يحتاج إ
 مراتب الصحي :

َمــــــــــــا ويُّه  ي    َمر  ــــــــــــح  َفــــــــــــع  الصَّ  َوَأر 
ـــــي ع ف  ـــــر    الج  ـــــَوى، َفَش َما َح َطه  ـــــر   َش
ـــــــن   ك  َ  ي م  ي    َلـــــــي  ـــــــح  ـــــــَده  التَّص  ن   َوع 

 

،ث ـــــــــــمَّ   ـــــــــــل م ، َفَمـــــــــــا الب َخـــــــــــار  ُّ  َفم س 
فــــــــــي ــــــــــر  َيك  ــــــــــر    َغي  ــــــــــل م ، َفَش  َفم س 

ـــــر َنا، وَ  ـــــن  ف ـــــي َعص  ك  َيـــــى: م م   َقـــــاَل َيح 
 

 ،: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت، وله مراتب ال يمكن حصرها-رحمه هللا تعالى-يقول 
 ان األخبار تتفاوت تفاوت  إ :لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل افتفاوت مراتب الصحيح تبع  

جاءك بخبر جاءك بخبر، وثاني جاءك بخبر ثان، وثالث  ابعدد تفاوت رواته لو أن شخص  
ثالث ورابع وخامس وعاشر ومائة، هل هذه األخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ ألنه 
ال يوجد راو مماثل لراو من جميع الوجوه، يمكن أن يوجد إنسان مطابق آلخر من جميع 

 ولذا قال: مراتب ؛فأخبار هؤالء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت ،الوجوه؟ يمكن؟ ما يمكن
لما قرروه في  ا، لكن هم يقربون، ويحصرون هذا التفاوت تبع  ابين   االصحيح: متفاوتة تفاوت  

أصح الكتب، وترتيب الكتب حسب األصحية، فعندهم صحيح البخاري الدرجة العليا، يليه 
و داود، ثم الترمذي أو النسائي على خالف ثم في النهاية ابن ماجة، اإلمام أحمد بمسلم، يليه أ

في مسنده على ما سيأتي مطابق كما يقول شيخ اإلسالم لشرط أبي داود يعني عند شرطه 
االختالف بين حديث يرويه اإلمام أحمد وحديث يرويه أبو داود، يعني من حيث النظر إلى 
 االكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج إلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة، ونظر  

سبعة أشياء فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان  لتشعب هذا األمر حصروه في
 مرويهما، يقول الحافظ:

 ...................................  وأرفــــــــــــع الصــــــــــــحي  مرويهمــــــــــــا
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يعني ما يتفق عليه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، وهذا هو المعروف عند أهل 

نظر في األحاديث في غير الصحيحين، العلم: "المتفق عليه"، لكن عندنا كتب، ونحتاج ال
فأيهما أرفع ما يتفق عليه الشيخان، أو يتفق على تخريجه الجماعة؟ بما فيهم الشيخان، هم ما 
تعرضوا لهذا، هم تعرضوا بل ذكروا أن أرفع درجات الصحيح ما يتفق على تخريجه الشيخان 

ن من طريق صحابي واحد، وهذا هو المتفق عليه عند أهل العلم في  قول عامة أهل العلم، وا 
جعل المتفق عليه ما يخرجه  -المجد ابن تيمية جد شيخ اإلسالم-جعل المجد المتفق عليه 

أرفع مما يخرجه الشيخان فقط،  -مثال  -الشيخان وأحمد، فهل نقول ما يخرجه الشيخان وأحمد 
يع دواوين وما يخرجه رابع معهم أرفع مما يخرجه ثالثة إلى أن نصل إلى ما يوجد في جم

اإلسالم، ونقول: إنه أرفع الصحيح؟ أو نقول: إنه إذا وجد الحديث في الصحيحين، فوجوده في 
غير الصحيحين وعدم وجوده سواٌء؛ ألن شرط بقية الكتب أدنى بكثير من شرط الصحيحين، 
ال  اتفقت األمة على الصحيحين بال شك، لكن وجود الحديث في المسند يزيد الحديث، وا 

مع الصحيحين؟ إذن نقول: ما يخرجه من األئمة أكثر يكون أرفع، هم ما نظروا إلى ينقصه؟ 
في الصحيحين، فقد حاز أعلى درجات القبول، فوجوده  اهذا، هم نظروا إلى أنه ما دام موجود  

في غيرهما ال يزيده وال ينقصه؛ ألن شرط غير الصحيحين أدنى من شرط الشيخين، ولسنا 
نى مع وجود الشرط األعلى، وهذا هو السبب في كونهم يقولون: أرفع بحاجة إلى الشرط األد

 الصحيح مرويهما.
مقتضى هذا أن كل حديث مخرج في الصحيحين يأتي في الدرجة العليا، بغض النظر عن 

، يعني على ا، أو متواتر  ا، أو كونه مشهور  ا؛ كحديث األعمال بالنيات، أو كونه عزيز  اكونه فرد  
 مقتضى قوله:

 فــــــــــــع الصــــــــــــحي  مرويهمــــــــــــاوأر 
 

 ................................... 

))من ، مثل حديث: ))كلمتان خفيفتان على اللسان((، أو: ))إنما األعمال بالنيات((أن حديث: 
، ال سيما وأن ما في الصحيحين مقطوع به كما فليتبوأ مقعده من النار(( اكذب علي متعمد  

 سيأتي في الباب الالحق:
 ة لمااااااااااا قااااااااااد أساااااااااانداواقطااااااااااع بصااااااااااح

 
 ................................... 

 كالمتواتر.
اقتصارهم على ما ذكروا من األنواع، أو األقسام السبعة، أو المراتب السبع المتفق عليه؛ ما 
يتفرد به البخاري، ما يتفرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما 
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عند غيرهما؛ سبعة، اقتصروا على هذا من أجل الحصر، لكن  كان على شرط مسلم، ما صح
ولذلك حسموا الموضوع بهذه األقسام السبعة، مثل  ؛لو ذهبنا نشقق، ونفرع لن ينتهي الموضوع

ما ذكرنا أن كل خبر مرتبته مرتبة رواته، وكل راو من الرواة له مرتبته الخاصة به؛ ألنه 
ولذا  ؛وجه، فكل خبر منزلته هي منزلة راويه يستحيل أن يوجد راويان متطابقان من كل

لكثرة التفريعات  احصروا وجزموا بأن هذه المراتب السبعة هي مراتب الصحيح، حسم  
يعني ما اتفق على تخريجه  "أرفع الصحي  مرويهما"والتشعبات التي ال تنتهي؛ ولذا يقول: 

 ا: "متفق عليه"، وأحيان  الشيخان من طريق صحابي واحد، وهذا شرط عندهم في تسمية الخبر
في شرح السنة: هذا حديث متفق عليه؛ خرجه محمد عن أبي هريرة  -اأحيان  –يقول البغوي 

دام يبين فال مشاحة في  ومسلم عن ابن عمر، ويكون بهذا قد خالف االصطالح، وما
 .االصطالح، والبغوي له مخالفات، منها هذا، ومنها ما سيأتي في تقسيمه أحاديث المصابيح

 وأرفــــــــــــع الصــــــــــــحي  مرويهمــــــــــــا
 

 ثـــــــــم البخـــــــــار ........................ 
 

يأتي، يعني فمروي مسلم  "فمسلم"ثم مروي اإلمام البخاري؛ لما تقدم من تفضيله على مسلم 
يعني فما حوى شرط الشيخين، يأتي في الدرجة  "فما شرطهما حوى"يأتي في الدرجة الثالثة 

اري، ثم المرتبة السادسة شرط مسلم، ثم شرط غيرهما إذا الرابعة، ثم في الخامسة شرط البخ
 وصل إلى الصحة.

المخرج في الصحيحين ما يحتاج إلى بيان وال إيضاح، يوجد الحديث في البخاري، ويوجد في 
مسلم من طريق صحابي واحد، وهذا األرفع، يليه أن يكون الحديث من مفردات البخاري، 

في صحيح مسلم، هذه  اذلك أن يكون الحديث موجود   يعني موجود في صحيح البخاري، يلي
 في الصحيحين، أو في أحدهما ما يحتاج إلى بيان. اما فيها إشكال، كون الحديث مخرج  

هذا الذي يحتاج إلى كالم كثير؛ ما المراد بشرطهما؟ ما المراد بشرطهما؟  "فما شرطهما حوى"
يرى أن شرط الشيخين: الحديث الذي  اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين، فابن طاهر

اتفق على ثقة رواته، مع أن هذا القول منتقد؛ ألن في رواة الصحيحين من انُتقد ممن لم يتفق 
على ثقته، منهم من ُمسَّ بضرب من التجريح الخفيف من قبل غيرهما، وأما الحازمي في 

مما  امسلم بين شيئ  شروط األئمة الخمسة مع أنه لم ينص واحد من الشيخين على شرطه؛ 
يشترطه في الكتاب لكنه لم ينص على ما يجلي الصورة المجتمعة بحيث نستطيع أن 
نستخلص منه شرط مسلم في صحيحه؛ نص على بعض األمور، وقسم الرواة إلى طبقات، 
وقال: إنه يخرج أحاديث هؤالء الطبقات عدا الطبقة الرابعة، وذكر أنه يخرج الحديث المعنعن، 

لكن ال يكفي هذا، فهو ما نص على شرطه بدقة، جميع ما يحتاج إليه في الشرط، ويصححه 
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، العلماء استقرؤوا الكتابين، وكل ظهر له ما يوجه به شرط اوأما البخاري فلم يذكر شيئ  
الشيخين، فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين تخريج األحاديث المجمع على رواتها، وهذا فيه 

ن استفاض على ألسنة األئمة أن رواة الصحيحين جازوا ما فيه؛ ألن من رواة ال صحيحين؛ وا 
ن كان الحق مع الشيخين، لكن الكالم  القنطرة لكن ُتكلم في بعضهم من قبل بعض األئمة، وا 

-إن شاء هللا تعالى-موجود، كما أنه تكلم في بعض األحاديث، كما سيأتي في الباب الالحق 
 -الرواة على طبقات: ، الحازمي في شروط األئمة يقول: إن

الطبقة األولى: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، واإلتقان، ومالزمة الشيوخ، هذه الطبقة األولى 
 العليا.

 الطبقة الثانية: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، واإلتقان مع خفة مالزمة الشيوخ.
إلتقان، وفيهم من ُمس الطبقة الثالثة: من الزموا الشيوخ مع خفة يسيرة في الحفظ، والضبط، وا

 بضرب من التجريح الخفيف.
؟ اآلن عندنا األولى من جمعوا بين األمرين، والثانية من تخلف ماذاوالطبقة الرابعة: من فقدوا 

هو الحفظ،  الذي-فيهم المالزمة، الثالثة من وجدت فيه المالزمة، وخف فيه الشرط األول 
 ، الرابعة: نعم؟-والضبط، واإلتقان

 ...طالب:...
 من فقد الشرطين، يعني مسوا بضرب من التجريح، وعرفوا بخفة وقلة مالزمة الشيوخ.

 والخامسة: نفر من الضعفاء، والمجهولين؛ فهؤالء هم طبقات الرواة عند الحازمي.
فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة األولى، وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، يعني فرق بين 

عند الراوي دون تردد، وبين أن ينتقى من حديثه ما يوافق عليه، ويجزم بأنه االستيعاب والرواية 
 حفظه، وضبطه.

مسلم يستوعب أحاديث الطبقتين، وينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة، التي هي شرط أبي داود، 
والنسائي، وقد ينتقون من أحاديث الطبقة الرابعة، التي هي شرط الترمذي، وقد ينزل إلى 

 جال الطبقة الخامسة، الذين يأخذ عنهم ابن ماجه دون تردد.أحاديث ر 
هذه طريقة الحازمي في بيان رواة الكتب مع أنها ال تنضبط، جمع من أهل العلم يرون أن 
شرط الشيخين رواة الشيخين، إذا قيل: هذا الحديث على شرط الشيخين، معناه أن الشيخين 

ي صحيحيهما، شرطهما رجالهما، قالوا: من أكثر من البخاري ومسلم خرَّجا لهؤالء الرواة كلهم ف
جاء على لسانه شرط الشيخين؟ الحاكم، الحاكم هو الذي أكثر من ذكر هذا، الحاكم تصرفه 

من طريق أبي عثمان، وقال: هذا حديث صحيح، وأبو  ايقوي القول األخير؛ ألنه روى حديث  
شرطهما، أبو عثمان النهدي ُخرج  عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي، لقلت: إنه على

له في الصحيحين، لكن أبو عثمان التَّبَّان لم يخرج له واحد من الشيخين؛ ولذلك قال: هو 
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صحيح فحسب، ولو كان النهدي لقلت: إنه على شرطهما، فيفاد من هذا الكالم أن مراد 
ذا قال: على شر  ط البخاري، الحاكم بقوله: على شرطهما؛ أنه يقصد رجال الصحيحين، وا 

ذا قال: على شرط مسلم، فإن الرواة،  يكون الرواة خرج لهم البخاري دون مسلم، ولو بعضهم، وا 
أو فيهم من خرج له مسلم دون البخاري، يعني يكون الرواة كلهم خرج لهم مسلم إذا قال: على 

 شرط مسلم، وقد يخرج البخاري لبعضهم ال كلهم، هذا ظاهر؟
في مقدمة المستدرك يقول الحاكم: "وأنا أستعين هللا على  -اأيض  –اإلشكال في كالم الحاكم 

 ؛ أي األحاديث، أو الرواة؟ بمثلها؟احتج بمثلها الشيخانتخريج أحاديث رواتها ثقات، 
 طالب:......

ن كان اللفظ يحتمل؛ ألن قوله: بمثلها، إن قلنا: األحاديث فهذا فيه  ،ال العلماء قالوا: الرواة، وا 
يف تكون هذه األحاديث مثل ما احتج به، أو مثل ما خرجه الشيخان من عسر شديد، ك

األحاديث؟ إال أن تكون رواة هذه األحاديث مثل رواة ما احتج به الشيخان، هذا يشكل على 
 نحنقولنا: شرطهما رواتهما؟ أو ال يشكل؟ يشكل، وجه اإلشكال أن مثل الشيء غير الشيء، 

ج بمثلها الشيخان، ومثل الشيء غير الشيء، إذن شرط نقول: هم أنفسهم، وهو يقول: احت
الشيخين عند الحاكم أن يكون الرواة المخرج لهم فيمن زعم الحاكم أن الحديث على شرط 
الشيخين، احتج الشيخان برواة نظير هؤالء الرواة، ال بهم أنفسهم؛ ألن مثل الشيخ غير الشيء، 

ه، والدليل على ذلك مثل ما ذكرنا عن أبي : واقع الكتاب يردومثل هذا يمكن ضبطه؟ أوال  
عثمان، واقع الكتاب المستدرك يرد هذا الفهم، وأنه يريد بشرط الشيخين رواة الشيخين، تصرف 
الحاكم في جميع كتابه يقوي أن المراد بشرط الشيخين رواة الشيخين، إذن كيف نجيب عن 

حاكم استعمل المثلية، استعمل قوله: احتج بمثلها الشيخان؟ الحافظ ابن حجر يقول: إن ال
المثلية أعم من استعمالها الحقيقي والمجازي، متى تستعمل المثلية في حقيقتها؟ إذا كان الرواة 
غير رواة الشيخين، هذه حقيقتها؛ ألن المثل غير الشيء، واستعمل المثلية المجازية في ما إذا 

لك بقصٍة؛ رجل قال آلخر: اشتر خرج الحديث من طريق رواة الشيخين أنفسهم، واستدل على ذ
فجاءه بالثوب نفسه، قال: اشتريت لك هذا الثوب، فقال: أنا ما  لي مثل هذا الثوب الذي معك،

هذا الثوب، قلت لك: اشتر لي مثل هذا الثوب، له الحق في الرد، أو ليس له  شتر  اقلت لك 
بهذا الثوب من الثوب الحق؟ مهما حرص في تطبيق المثلية لن يجد من الثياب ما هو أشبه 

نفسه، اختصما عند شريح القاضي، فألزمه بأخذ الثوب، وقال: ال شيء أشبه بالشيء من 
الشيء نفسه، يقول: أنا قلت له: مثل، قال: تأخذ هذا الثوب، عين الثوب؛ ألنك تريد مثل هذا 

فإذا خرج  الثوب، ما في أشبه من هذا الثوب به، ال يوجد أشبه به منه، وألزمه بأخذ الثوب،
لمثلهم؛ فألن يخرج لهم أنفسهم من باب أولى، فالحاكم استعمل هذه، استعمل الرواة أنفسهم، 
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واستعمل أمثالهم ممن يدانيهم في المرتبة، مع أنه في المماثلة، والمطابقة في حال المطابقة إذا 
نه يخرج عن كو  خرج لرواة الصحيحين ال يصيب ما أصابه الشيخان من القوة؛ لماذا؟ فضال  

، في تحقيق هذه المثلية، اشديد   ا؛ بل هبط هبوط  ولذلك نزل نزوال   ؛عن أمثاله، المماثلة صعبة
وخرج عن ضعفاء، وهو يقول: "بمثلها"، وخرج لرواة الصحيحين أحاديث ال تداني، وال تقارب 

ث أحاديث الصحيحين؛ ألن التخريج للرواة ال بد أن يكون على الصورة المجتمعة، خرج حدي
الحسن عن سُمرة، الحسن عن سُمرة، وقال: على شرط، نعم على شرطهما، نعم قال: على 
شرطهما؛ كيف على شرطهما؟ ألن البخاري ومسلم خرجا للحسن، وخرجا لسمرة، لكن بالصورة 

إال حديث العقيقة في البخاري،  هالمجتمعة: الحسن عن سمرة؛ خرج لهما في الصحيح؟ ما في
لى شرط الشيخين أن يكون على الهيئة المجتمعة التي ُخرج فيها لهؤالء يكون ع حتى فال بد 

الرواة، من أولهم إلى آخرهم، ما يلفق لراوي من الطبقة العاشرة ُخرج له في البخاري يروي عن 
آخر غير هذا الحديث بصيغة أداء أخرى،  اراوي في الطبقة التاسعة ُخرج له في البخاري حديث  

ثم يلفق لي من السند، صورة غير مكتملة كما هي عند الشيخين، أو خرج له في مسلم، 
ويقول: الحديث على شرطهما، األمر الثاني: أن الشيخين قد يخرجا لمن ليس على شرطهما، 
ممن يخرج له في األصول على سبيل االنتقاء، فليس كل ما يروى عن الراوي الذي فيه كالم 

يث يجزم صاحب الصحيح أن هذا ضبط هذا ، فقد يخرج له في الصحيح حديكون مقبوال  
الحديث، وأتقنه، ولم يكن فيه مخالفة، بل ووفق عليه، ويبقى أن الصحيحين ال يدانيهما كتاب، 

عن سند خرج له  اولو خرجت أحاديث الكتب بأسانيدهما، وعلى هذا لو وجدنا في المسند حديث  
سلم؛ هل نقول: إن هذا الحديث بسند خرج له في البخاري أو في م افي البخاري، أو حديث  

بمنزلة الحديث الذي في صحيح البخاري، أو في صحيح مسلم؟ يعني تعارض حديث في 
البخاري من طريق: مالك عن نافع عن ابن عمر، عارضه حديث في المسند من طريق: مالك 

يكفي هذا أن تكون الصورة مجتمعة، والرجال هم الرجال؟ وليكن  ،عن نافع عن ابن عمر
ممن يخرج لهم في الصحيح أحاديث أخرى، ورواة  ،سناد غير: مالك عن نافع عن ابن عمراإل

حصل منه  حب الصحيح، فإذا روى خارج الصحيحآخرين، قد يكون فيهم من انتقى له صا
 "فما"الخطأ، والوهم 

 شــــــرطهما حــــــوى فشــــــر  الجعفــــــي
 

 ................................... 

 "فمسلم"ي؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري يعني شرط اإلمام البخار 
أو فشرُط غير؟  "فشرَ  غير يكفي"يعني فشرط مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري 

"فشر   أو فما حوى شرَط غير، مثل شرطهما، أو فشرَط، أو نقول: هذه جملة مستقلة  "فمسلم"
ما يأتي الفاعل هنا، يصير مبتدأ، شرُط غير يكفي،  ؟ ويكون شرط فاعل، أوغير يكفي"
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غير سليم؟ استعمال غير فشرُط غير، أو  أمواستعمال غير مقطوعة عن اإلضافة سليم، 
فشرَط غير يكفي؛ يعني غير الشيخين يكفي لتصحيح الخبر، تأتي "غير" غير مضافة؛ 

 مقطوعة عن اإلضافة؟ نعم؟
 طالب:......

ل وبعد، والجهات الست، ال، هذا خاص..، هي تأتي بمعنى إال؛ ال؛ ما هي مقيسة على قب
فإذا قلت: ليس غير، فال تحتاج إلى مضاف إليه؛ كأنك قلت: ليس إال، وهنا: فشرط غير 

 ينصون على أنه ال يجوز استعمال غير دون إضافة، وهنا احتيج إليها للضرورة:
 وعنـــــــده التصـــــــحي  لـــــــي  يمكـــــــن

 
ــــن  ــــى: ممك ــــال يحي ــــي عصــــرنا وق  ف

 
الضمير يعود على ابن الصالح، قد أشار إليه في المقدمة، وسيأتي في قوله: "كذا  "وعنده"
 يعني عند ابن الصالح. "وعنده"له"، 

يقول: إ ا كان المستخر ج ي كر ا حادي  بأسانيده هو؛ فكيف نعر  أن محمد عند البخار  
 هو محمد بن بشار 

مد بن بشار، إذا ارتقى مع الكتاب األصلي نعم يروي الحديث عن طريق غير البخاري عن مح
 في شيخه كفى.

في العصور المتأخرة بعد  "التصحي  لي  يمكن في عصرنا"يعني عند ابن الصالح  "وعنده"
متعذر، وهذه  "لي  يمكن"عصور الرواية وانقطاع أخبار الرواة إال ما دون في الكتب عنهم 

حكام، وشاع سد باب االجتهاد في المائة المسألة فرٌع عن سد باب االجتهاد، حتى في األ
 السابعة والسادسة وما بعدها، وهذا فرع منه.

كأنه يريد أن يحتاط للسنة، ووجد في عصره من يهجم على  -رحمه هللا-ابن الصالح 
األحاديث، ويصحح ويضعف، وينتقد األئمة؛ كما هو موجود في عصرنا، فأراد سد الباب 

على هذا العبث؛ "ما يمكن"، واستدل على ذلك بأنه ال يوجد من  بالكلية، سد الذريعة المفضية
عما يشترط في الرواة من الحفظ  ايتصدى لهذا األمر إال من اعتمد على كتابه، يقول: "عري  
 والضبط واإلتقان"، واالعتماد على الكتاب منع منه بعضهم.

لون عليها، وال يدققون في يقول: الرواة في العصور المتأخرة صاروا يعتمدون على الكتب، ويعو 
الرواة أنفسهم؛ هذه حجته، لكن الرواية من الكتاب ال إشكال فيها عند أهل العلم؛ بل ابن 
الصالح نفسه لما ذكر عن أبي حنيفة أنه يمنع الرواية من الكتاب، قال: هذا تشديد، والمظنون 

يف هذا سببه، أنه وجد بابن الصالح أن قفله للباب، وسده باب االجتهاد في التصحيح والتضع
في عصره من يتطاول، ومن يهجم على األحاديث وليست لديه األهلية، أنهم ليسوا بأهل ألن 
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يصححوا ويضعفوا، نعم إذا قارنت بين من في عصره، وبين العصور: عصور التدوين، 
عصر األئمة في القرن الثالث أو الثاني، يعني ما وجدت هناك نسبة؛ فكيف بعصرنا، يذكر 

ضعيف أحمد، وابن معين، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ويقول: والحديث في نقدي صحيح، وقد ت
ن  خفي عليهم كذا، الطريق الذي ظفرنا به؛ كيف خفي عليهم؟ وقد يكون بالعكس ضعيف، وا 

لهذه الذريعة،  اصححه األئمة؛ يوجد ممن يتطاول، فلعل ابن الصالح أراد أن يقفل الباب؛ سد  
ولذا  ؛الصالح لم يوافق على رأيه، بل ردوا عليه، وممن رد عليه النووي وعلى كل حال ابن 

لكن ممكن لمن؟ ممكن للمتأهل، لمن تأهل لذلك، والتصحيح موجود  "وقال يحيى: ممكن"قال: 
فيمن تقدم ابن الصالح، وهذا كثير، وفيمن عاصر ابن الصالح من أهل العلم، وهو كثير، 

ومنا هذا، وأهل العلم تتابعوا على ذلك، ولم يلتفتوا إلى من وفيمن تأخر عن ابن الصالح إلى ي
هجم على هذا العلم، وعبث فيه، ولم يجد من يردعه، فصحح في عصره المنذري، وصحح 
ابن القطان، وصحح الدمياطي، وجمع غفير من أهل العلم صححوا، جاء من بعدهم الم ز  ي، 

علم ابن القيم له باع طويلة في التصحيح وجاء الحافظ ابن كثير، وجاء جمع غفير من أهل ال
بعد ابن الصالح، ويقول أهل العلم: كل حديث ال  -رحمه هللا-والتضعيف، شيخ اإلسالم 

يعرفه، وال يثبته ابن تيمية فليس بحديث؛ فكيف نقفل الباب عن أمثال هؤالء األئمة؟ إلى 
أبو زرعة ابن الحافظ  عصرنا هذا جاء الذهبي، جاء ابن حجر، جاء الحافظ العراقي، جاء

العراقي، أئمة كبار صححوا، وضعفوا، وحصل الخير على أيديهم، إلى عصرنا هذا، إلى أن 
 .-رحمه هللا تعالى-ختم الحفاظ واألئمة باأللباني 

فمنهم من يقول: الرد على ابن الصالح بوجود من يصحح في عصره، ومن بعده؛ ال يستقيم 
جتهاد باالجتهاد، لكن هل كالم ابن الصالح اجتهاد، أو إلغاء عليه؛ لماذا؟ ألنه نقض لال ارد  

 لالجتهاد؟ تقبل الدعوة مقلوبة، نعم؟
 طالب:......

إن شاء -اجتهاد منه في تقرير هذه المسألة التي ألغى بها االجتهاد، وعلى كل حال نكمل 
 .-إن شاء هللا تعالى-هذه المسالة مع ما يتلوها من بحوث في درس الغد  -هللا

وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه  وهللا أعلم.
 أجمعين.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (0شرح ألفية الحافظ العراقي )

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

 أجمعين. وصحبه 
 اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 
 حكم الصحيحين والتعلي :

 واقطــــــع بصــــــحة لمــــــا قــــــد أســــــندا
 محققـــــــــيهم قـــــــــد عـــــــــزاه النـــــــــوو  
 مضـــــــــــعفا ولهمـــــــــــا بـــــــــــ  ســـــــــــند
 ممرضــــــــــا فــــــــــ  ولكــــــــــن يشــــــــــعر

ـــــــــن أول  ن يك ـــــــــ   اإلســـــــــنادوا   ح
ــــــــ   ــــــــا ال ــــــــره أم ــــــــى آخ ــــــــو إل  ول
 عنعنـــــــــــــــة كخبـــــــــــــــر المعـــــــــــــــاز 

 

 ظنــــــــــا ولــــــــــدى :كــــــــــ ا لــــــــــه وقيــــــــــر 
ـــد رو   ـــو شـــيء ق ـــي الصـــحي  بع  وف
ـــــــ ن يجـــــــزم فصـــــــح  أو ورد  أشـــــــيا ف
ــــــــــــ   كربصــــــــــــحة ا صــــــــــــر لــــــــــــه كي 

ــــــا عــــــر   مــــــع صــــــيبة الجــــــزم فتعليق 
 لشـــــــــــــيخه عـــــــــــــزا بقـــــــــــــال فكـــــــــــــ  
   تصـــــــــ   بـــــــــن حـــــــــزم المخـــــــــالف

 
حمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا م

 وصحبه أجمعين.
يعني حكم  "حكم الصحيحين"؛ "حكم الصحيحين والتعلي ": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

؛ ما حكم أحاديث الصحيحين؟ عرفنا أنها مجزوم بصحتها، لكن "والتعلي "أحاديث الصحيحين 
 هل يحكم بالقطع، أو بالظن؟ تقدم في قوله:

 وبالصاااااااااااااحيح والضاااااااااااااعيف قصااااااااااااادوا
 

 ظااهر ال القطاع................. في 
 

هذا من حيث العموم، إذا توافرت الشروط؛ فالمقصود به الصحة في ظاهر األمر، وهذا ميل 
إلى أن مفاد خبر الواحد في األصل ال يفيد  –يعني ابن الصالح، ويتبعه الحافظ العراقي-منه 

نما الحكم للظاهر  فال يحكم به  ظاهر   القطع""في القطع، ال يقطع به في حقيقة األمر، وا 
نما إذا توافرت الشروط؛ حكم بصحته من خالل هذه الشروط، وأنه ال يقطع به،  ا، وا  قطع 
بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظن، وال يفيد القطع في األصل؛ والسبب في ذلك أن الراوي الثقة 

دام هذا  خطأ، وماالضابط مهما بلغ من الحفظ والضبط واإلتقان، فإنه ال بد أن يقع منه 
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ن كان الغالب على الظن أنه صادق  االحتمال قائم ا فإننا ال نقطع بصحة ما قال، ال نقطع، وا 
وضابط ومتقن، بمعنى أنه لو جاءك شخص من أوثق الناس عندك، وقال لك: جاء زيد من 
ا قدم من سفره؟ أو في  هسفره، هذا خبر من ثقة ضابط، لكن هل تستطيع أن تحلف أن زيد 

حتمال أن هذا الرجل شبه عليه، أو لبس عليه، أو أخطا في تقديره؛ فكيف إذا تعددت ا
ا  الوسائط، وكلهم ثقات، قال لك زيد: حدثني عمرو عن بكر عن خالد عن سعيد: أن محمد 
حضر من سفره، يعني كلما تقل الوسائط يقل االحتمال، لكن إذا كثرت الوسائط، ولو كانوا 

ن كان  ما من واحد منهم ،ثقات ذا وجدت هذه االحتماالت، وا  إال ويحتمل أنه أخطأ، وا 
ا للعلم اليقيني مائة بالمائة إلى  ،االحتماالت ضعيفة تنزل الخبر من كونه مقطوع ا به، مفيد 

 نسبة تتبع اتصاف هؤالء الرواة بأعلى درجات الحفظ، والضبط، واإلتقان، أو نزولهم عنها.
يعني هل يستطيع شخص أن يقول: إن جميع  ،ين بالمائةفبعض الرواة تعطي خبره تسعة وتسع

ما نطق به مالك صحيح مائة بالمائة؟ نجم السنن؟ ال يستطيع أحد أن يقول ذلك، وحفظ عليه 
بعض المخالفات، وهو مالك، الزهري الذي نص العلماء عن أنه لم يوقف له على خطأ؛ هل 

على االصطالح الذي جرى عليه أهل دام االحتمال قائم ا، و  هو معصوم؟ ليس بمعصوم، وما
العلم في تعريف العلم والظن والشك والوهم ال نستطيع أن نقطع بما أخبر به زيد من الناس، 
ولو كان في أعلى درجات الثقة، ما حكم أهل العلم على مالك في أنه سمى ابن عثمان عمر، 

بعد ذلك نافع، ما رجح عليه أخطاء أخرى، وأوهام ثانية، ثم  هوعامة األئمة على أنه عمرو، في
رواية سالم في بعض األحاديث، وأن سالم رفع الحديث، ونافع وقفه، والراجح قول سالم، أو 

عليه الصالة -العكس؟ وهؤالء من أعلى درجات القبول، ابن عمر ما قال: اعتمر النبي 
الراوي  في رجب، وردت عليه عائشة في البخاري؟ نقول: هذا احتمال، األصل أن -والسالم

ثقة، عدل، ضابط، في أعلى درجات القبول، لكن ليس بمعصوم من الخطأ، واإلمام أحمد 
 يقول: "من يعرو من الخطأ والنسيان؟".

ن كان ضعيف ا؛ في جانب ما يرويه األئمة الحفاظ هذا ضعيف، لكن  أقول: هذا االحتمال، وا 
ائة بالمائة، أو ننزله ولو درجة مع وجود هذا االحتمال نستطيع أن نقول: إن مفاد خبر مالك م

دام هذا االحتمال قائم ا نقول: ينزل حديث مالك من مائة  واحدة إلى تسعة وتسعين؟ وما
بالمائة إلى تسعة وتسعين، ثمانية وتسعين، سبعة وتسعين، بعض الرواة الثقات إلى تسعين، 

يصل إلى تسعين، خمسة وبعضهم يكثر عنده المخالفات، وال ينزله أهل العلم من درجة الثقة؛ 
وثمانين؛ ألنهم عندهم اختبار ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما يرويه الثقات، فإن كثرت 

 مخالفته للثقات نزل:
 وماااااااااااان يوافااااااااااااق غالب ااااااااااااا ذا الضاااااااااااابط

 
 فضااااااااااااااااااااابط أو نااااااااااااااااااااادر ا فمخطااااااااااااااااااااي 
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ا–هذه هي الكيفية، لكن عندهم  أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون نظر إلى  -أيض 
ب، ليس معنى هذا أن من يضبط ستين بالمائة من حديثه ويخطئ في أربعين؛ نقول: الصوا

الحكم للغالب، ال؛ أهل الحديث عندهم شفافية في هذا الباب، يعني من أخطأ في سبع حديثه، 
ال يسير؟ كثير، كثير  يعني عنده.. يروي ألف حديث، أخطأ في مائة وخمسين؛ خطأه قليل، وا 

ن ضبط ثمانمائة وخمسين حديث  ا عندهم، وهذا مؤ جد   ، لكن عندهم هذا كثير، اثر في الراوي، وا 
وعلى هذا ينزل الراوي من كون خبره يفيد المائة بالمائة إلى نسبة هي تبع ا لما يتصف به من 
الضبط واإلتقان، هذا ما يختاره جمع من أهل العلم وهو أن خبر الثقة، والخبر الصحيح في 

، ال يفيد القطع، وال يفيد اليقين، ومنهم من يرى أنه يفيد اليقين مطلق ا، األصل ال يفيد إال الظن
يفيد العلم "حسين الكرابيسي"، ومعه بعض أهل العلم، ومنهم من يتوسط، ويقول: إن خبر 
الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تجعل في مقابل 

ي أوردناه، فيرتفع هذا االحتمال، فيكون مفاد خبر هذا الراوي يقيني ا االحتمال الضعيف الذ
ا، يفيد العلم مائة بالمائة، ما يحتمل النقيض، هذه القرينة تكون في مقابل هذا االحتمال، قطعي  

فيرتفع هذا االحتمال، وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة شيخ 
وابن القيم، وابن رجب، وصرحوا بهذا في مواضع من كتبهم، والنقول  اإلسالم ابن تيمية،

واإلحاالت موجودة، وهؤالء من أساطين أهل السنة، وال يقال بالالزم الذي التزمه المبتدعة، 
وخاف من أجله كثير من الغيورين على العقيدة، وعلى السنة من هذا الالزم؛ ألنهم قالوا: إن 

لواحد ال يفيد إال الظن، وبنوا على ذلك أن العقائد ال تبنى على أخبار المبتدعة قالوا: إن خبر ا
اآلحاد؛ ألنها ال بد لها من اليقين، نقول: العقائد، واألحكام، والفضائل كلها شرع، فلم يخالف 
في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد، واألحكام، والفضائل أحد ممن يعتد بقوله من أهل 

ا–بما يلتزم به المبتدعة، لكن العلم، فال نلتزم  ما نرتكب ما ال يمكن قبوله من أجل  -أيض 
الزم، أو من أجل قول قيل به، نظير صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب، بل 

؟ ماذا، وهي في الصحيح أنها شاذة غير محفوظة ل))وال تنتقب((بعضهم حكم على رواية: 
النقاب مثار فتنة، ويقول: يحرم النقاب، وهذه اللفظة شاذة، ألنه يرى النساء تنتقب، وصار 

ذا انتقبت بالنقاب الذي نراه  وليست بمحفوظة؛ ألنها تفيد أن المرأة في غير اإلحرام تنتقب، وا 
نعم؛ فتنتب الرجال؛ إذن المرأة ال تنتقب، وهذه اللفظة غير محفوظة، نقول: يا أخي اللفظة 

لكن نحرر معنى النقاب، النقاب هو مجرد نقب  ،اإلحرام محفوظة، وتنتقب المرأة في غير
-يظهر سواد العين؛ لتبصر به المرأة طريقها، أما لو زاد على هذا..، لو زاد على هذا النقب 

صار سفور ا، ما صار نقاب ا، فال بد من تحرير المقام، تحرير  -ولو مليم واحد من البشرة
؛ ألنه يلزم عليه، -جل وعال-، ثم نمنع شيئ ا أباحه هللا المسألة، وال ننجرف وراء لوازم ما لوازم
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إذن لو التزمنا بلوازم ما بقي عندنا شيء، ما من شيء إال وعليه لوازم، فكوننا نقول إنَّ خبر 
معنى يقين؟ معنى يقين وعلم أنك ال تتردد؛ يعني الخبر ثابت مائة  ماالواحد يفيد اليقين؛ 

ا قدم من سفره؛ لك أن بالمائة، يعني لو جاءك زيد ثقة  من الناس عندك، وقال: إن محمد 
ا حضر؛ ل ا ماذاتطلق زوجتك أن محمد  ؟ ألنه يقين، ولكن أن تحلف األيمان المغلظة: أن محمد 

دام خبره مائة بالمائة؛ ما الذي  حضر، على ضوء خبر هذا؛ فهل تستطيع أن تفعل هذا؟ ما
مال أن يكون أخطأ، وكم من واحد قال: وهللا يمنعك أن تفعل هذا؟ لكن تجد في نفسك أنه احت

جاء زيد، وصار ما جاء، وهو ثقة ضابط؛ ال سيما مع كثرة الوسائط، لما كثر الرواة ما من 
ولذا يفضل أهل العلم العلو في األسانيد على النزول؛  ؛راو إال ويحتمل أن يقع الخلل بسببه

دام الالزم الذي التزم به المبتدعة  ائط، فماألن العلو تقل فيه الوسائط، والنزول تكثر فيه الوس
ال نلتزم به، فما المانع من أن نقول بعد أن نتفق على تعريف الظن؛ ألن الظن جاء في 
النصوص على أوجه، يتدرج من كونه: أكذب الحديث، إلى كونه: ال يغني من الحق شيئ ا، 

{}الَّ   إلى: إن بعض الظن إثم، إلى أن يصل إلى درجة اليقين:  م   يَن َيظ نُّوَن َأنَّه م مَُّ ق و َرب  ه 
[، لكن المسألة اصطالحية، فإذا قررنا االصطالح، وبينا االصطالح، ( سورة البقرة44)]

ومعنى االصطالح، وله أصل في الشرع هذا االصطالح يستند إلى قول في الشرع، واعتمده 
تي يلتزم بها المبتدعة ال نلتزم بها، هم أهل العلم؛ ما المانع من القول به؟ واللوازم الباطلة ال

ا–قالوا  : السنة؛ بعض المبتدعة قالوا: السنة كلها ال يحتج بها، في أي باب من أبواب -أيض 
عليه -الدين؛ هل نقول مثال  أننا نثبت السنة بجميع ما جاء فيها، بجميع ما نسب إلى النبي 

ت الثابت، وننفي ما ال يثبت، وتطرد قواعدنا، ؛ لئال نلتزم بما قاله هؤالء؟ نثب-الصالة والسالم
 وال عندنا إشكال في هذا.

من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع، عند ابن الصالح، وقال به جمع من أهل العلم: ما 
أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا يفيد القطع؛ ألن تخريج الحديث في الصحيحين، 

ولذا  ؛ي مقابل االحتمال الذي أوردناه من خطأ الثقات الحفاظأو في أحدهما قرينة، تكون ف
 قال:

 واقطــــــع بصــــــحة لمــــــا قــــــد أســــــندا
 

 ................................... 

أن أحاديث لكن هذا القطع ومع اختيار ابن الصالح له، وجمع من أهل العلم اختاروا 
ن خبر الواحد يفيد القطع؛ ألنه ألن هذه قرينة، ابن الصالح ما يرى أ ؛الصحيحين تفيد القطع

قال قبل ذلك الحافظ العراقي تبع له: "وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر ال القطع"، هذا 
األصل في خبر الواحد، لكن إذا احتفت به قرينة كوجوده في الصحيحين أو في أحدهما يعني 

هذه قرينة، أيضا لتلقي لشدة تحري البخاري ومسلم وانتقاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة 



 
 

73 
 

73  
73 

 73 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

األمة لكتابيهما بالقبول هذه قرينة تقوم في مقابل االحتمال الذي أوردناه، لكن نأتي إلى أحاديث 
في الصحيحين أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول، أعني كل الحفاظ ما تلقوها 

ن كانت عند األكثر مقبولة وانتقدها بعضهم كالدارقطني وغي ولذلك استثناها  ؛رهبمجموعها وا 
ابن الصالح من القول بالقطع قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، وهي مائتين 
وعشرة أحاديث، مائتين وعشرة أحاديث في البخاري ثمانية وسبعين، وفي مسلم مائة واشتركا 

الرد عليه،  في اثنين وثالثين، هذه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني، وتولى العلماء
والغالب أن الحق والصواب مع الشيخين، ابن حجر تولى الرد على الدارقطني فيما يتعلق 

ة فتح الباري، وفي ثنايا شرحه، والنووي وغير النووي تولوا الرد على بالبخاري، تواله في مقدم
وهناك الدارقطني فيما يتعلق بمسلم تولوا هذا، ما تركوا والغالب أن اإلصابة مع الشيخين 

أحاديث عسر الجواب عنها، وتلقي األمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من مجرد كثرة الطرق، 
 كما يقرره أهل العلم.

من األحاديث التي ال تفيد القطع وهي في الصحيين األحاديث المتعارضة، األحاديث 
فهل يمكن أن  المتعارضة يعني البخاري يخرج الحديث على وجه ويخرج طريق ا ثاني ا يعارضه،

يكون الخبر وما يعارضه كالهما مفيد للقطع يمكن؟ ما يمكن فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل 
 العلم.

على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة؛ ألنه إذا سهل 
هجمات على ولذلك تجدون أكثر ال ؛التطاول على الصحيحين سهل التطاول على بقية الكتب

ا صحيح البخاري لماذا؟ ألننا إذا تطاولنا عليه سهل التطاول على غيره، هدم السنة سهل جد  
عليه الصالة -إذا أزلنا الهيبة، هيبة صحيح البخاري وهيبة ما صح من سنة المصطفى 

ا أن ينسب حديث في في هذين الكتابين الذين هما أصح الكتب من السهل جد   -والسالم
ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدعة ال سيما من  ؛و في سنن أبي داود أو في غيرهالمسند أ

يتكلم فيهما بالهوى، أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصح هلل ولرسوله 
هذا مأجور على كل حال سواء أصاب أم أخطأ، لكن اإلشكال فيمن يدرس الصحيحين على 

للطعن فيهم، هذه طريق المنافقين أذيال المستشرقين فيدافع عن الصحيحين  طريقة المستشرقين
ومع المدافع الحق؛ ألن األمة أطبقت على قبول ما في الصحيحين، هناك أحرف يسيرة فيها 
شيء من القلب أو فيها شيء من الوهم لبعض الرواة لكن ال يعني أن هذا مسوغ لكل من أراد 

الناس ليس ال في العير وال في النفير، وليس لديه ما يؤهله أن يتكلم في الصحيحين، بعض 
ومع ذلك يهجم على الصحيحين ويردد كالم بعض المبتدعة  ،لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة
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الذين ال يرون العمل بالسنة، أو يوجد في السنة ما يرد بدعهم، يردد هذه البدع وهو ال يدري 
 ما يترتب على هذا الترديد.

ل أهل السنة أهل إنصاف، ومقام الصحيحين معروف في الدين لكن ال يعني على كل حا
أنهما بمثابة القرآن، هناك أحرف يسيرة وجد في بعض األحاديث القلب واستثناها أهل العلم من 
إفادة القطع، أما سائر ما في الصحيحين فهو على القبول حتى قال القائل: أنه لو حلف رجل 

الصحيحين صحيح ما بانت امرأته وال طلقت؛ ألن األمة تلقت بالطالق أن جميع ما في 
األحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ، ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من هذه 
األحاديث بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها والجواب ممكن، 

جاء بعدهم، فمثال  حديث السبعة الذين  لمن المن جاء بعدهم تركوا فرص   ايعني تركوا فرص  
يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله تتابع العلماء وهو في صحيح مسلم الذي منهم: 

والذي في الصحيحين:  ))ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله((
المقلوب من قسم الضعيف ، أطبقوا على أن هذا مقلوب و ))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمنيه((

لكن يمكن الجواب عنه والجواب بسهولة، الجواب عن مثل هذا بسهولة وال نقول مقلوب بل 
ماشي على الجادة، كيف وهو معارض للروايات األخرى نقول: نعم األصل أن ينفق باليمين، 
يه لكن قد يقتضيه ويضطره اإلخالص؛ ألن الحديث سيق لمدح إخفاء الصدقة الذي يدفع إل

اإلخالص قد يضطره اإلخالص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله وبحضرته أناس 
عن يمينه فيضطر أن يعطي السائل بشماله، أيضا قد يكون هذا مكثر من الصدقة، وفي 

: ))ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب ا تأتي على ثالثة وعندي الحديث الصحيح في البخاري وغيره
نار أرصده لدين بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن منه دينار إال دي

، وما دام هذا قائم الحمد هلل تنفق اليمين هذا هو األصل واألخذ واإلعطاء أمامه ومن خلفه((
لكن قد يضطر اإلنسان أن يتصرف بالشمال فالمقصود أن الباب مفتوح، وكم ترك  ،باليمين

 مجال، واآلن من المغرضين ممن يكتب في الصحف ويتحدث في األول لآلخر، وال مطعن وال
وسائل اإلعالم من يتفرغ لنقد الصحيحين، األئمة مأجورون الذين لهم يد في هذا العلم وهدفهم 

هؤالء مأجورون لو أخطؤوا مثل الدارقطني  -عليه الصالة والسالم-الدفاع عن سنة النبي 
 . ثم العظيم ولو أصابوانة هؤالء عليهم الوزر واإلوغيره، لكن هؤالء الذين هدفهم هدم الس

وفرق كما ذكرنا مرار ا، فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل 
والخير والديانة بالمتانة، واالستقامة والصيانة وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي 

رحمة هللا -لوجه بالنسبة للمرأة، يعني األلباني يترتب عليها بعض اآلثار العملية ككشف ا
حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بعورة نقول هذا إمام وعرفت قدمه ورسوخه  -عليه

في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين هذا مأجور، 
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ا سيثبت له أجر االجتهاد، لكن الذ ن كان قوله مرجوح  ي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم وا 
: -جل وعال-المسلمين، ويورد من األدلة ما يورده األلباني وغيره نقول: ينطبق عليه قوله 

وَن{  َناف ق  : -جل وعال-[ التي جاءت مباشرة بعد قوله ( سورة األحزاب43)]}َل  ن لَّم  َينَته  ال م 
َك َوبَ  َواج  َز  َنى َأن }َيا َأيَُّها النَّب يُّ ق ر     ه نَّ م ن َجَ ب يب ه نَّ َ ل َك َأد  ن يَن َعَلي  يَن ي د  ن  م  َساء ال م    َنات َك َون 

يم ا{ َن َوَكاَن َّللاَّ  َغف ور ا رَّح  َ ي  َن َفَ  ي    }َل  ن لَّم  َينَته  إلى أن قال:  [( سورة األحزاب13)] ي ع َرف 
وَن{ َناف ق  لشبه واالستمتاع والتفكه في محارم المسلمين. ومن هؤالء هم الذين يريدون إثارة ا ال م 

أوائل األهداف اإلبليسية قبل نزول آدم من السماء ما الذي حصل أغراه أن أكل من الشجرة 
ليبدي لهما ما ووري من سوأتهما، هذه من أهداف الشيطان، من أهداف إبليس وأتباع إبليس 

ا بذلك من المنافقين، لكن فرق بين من يبحث المسألة مريد   ا بذلك الحق، وبين من يبحثها مريد 
الدارقطني حينما بحث في أحاديث في الصحيحين وتكلم فيها هل  ،الباطل، وهذا نظير مسألتنا

نتهم الدرقطني؟ إمام من أئمة المسلمين ال يستطيع أحد أن يتطاول عليه، وهدفه بذلك الحق 
بخاري خمسمائة حديث ضعيف، من والدفاع عن السنة، لكن يأتي من يتطاول ويقول: في ال

أنت حتى تقول في البخاري خمسمائة حديث ضعيف واألمة كلها من يوم ألف الكتاب إلى 
 يومنا هذا يضربون المثل في البخاري.
ــــــد أســــــندا  واقطــــــع بصــــــحة لمــــــا ق

 
 .................................. 

ومضبوط، وال يتطرق إليه  تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ 
 احتمال الخطأ الذي أوردناه.

من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع من القرائن قالوا: أن يكون إسناده مشتمال  
على األئمة، مثل الحديث الذي أوردناه في أصح األسانيد، حديث في المسند يرويه أحمد عن 

عمر، مالك احتمال يخطأ، نافع احتمال يخطأ، فإذا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن 
ن أخطأ مالك ووافقهم  ن أخطأ نافع نبه على خطئه مالك، وا  أخطأ ابن عمر ال يوافقه نافع، وا 
ن أفلت منه فلن يفلت من اإلمام أحمد، يعني فالتر  على خطأهم لن يفلت هذا من الشافعي، وا 

من هذا، فكون اإلسناد مشتمل على أئمة تصفي مثل هذه األمور، فإذا مر من هذا ما يمر 
يستحيل أن يمر أن يفوت الخطأ والوهم على الجميع، فإن فات على واحد ما فات على 

 الثاني، هذه قرينة تجعل الخبر يقيني، ال يحتمل النقيض.
من القرائن قالوا: أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل؛ ألنه  

ن وجد في الثاني ما وجد في الثالث، إذا  وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وا 
 واقطع بصحة لما قد أسندا" هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة خبر الواحد إلى اليقين.
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يعني حتى ما في  "وقير ظن ا"، ا ولدى""وقير ظن  ، كذا له يعني البن الصالح "ك ا له
ولكن عرفنا أن تخريج  ،فيد إال الظن، مع أن األمة تلقت هذين الكتابين بالقبولالصحيحين ال ي

الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل االحتمال 
الذي يورد بهذا الصدد لكن يبقي أن األحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذا، 

"وقير بل بعض الحفاظ وال يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا، األحاديث التي انتقدت من ق
اإلشكال أنه يحصل  "محققيهم قد عزاه النوو  "ولدى  "محققيهم قد عزاه النوو  ا ولدى ن  ظ

يتكلم فيها شيخ اإلسالم ابن تيمية، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم  ،اختالط في مثل هذه المسألة
مبتدعة اللتزامهم بالالزم، وقد يكون المقام مقام رد على فيها ابن رجب، ويشددون على ال

ن خبر الواحد يفيد العلم إ :بعض المبتدعة ويخشى من األثر المترتب على هذا القول، فيقال
مطلق ا، كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق البن القيم، لكن المحرر عنده وعند شيخ 

قرينة أفادت العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف  اإلسالم وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها
بها قرينة االحتمال قائم، التصرفات ليس بمعصومين، ويبقى أنه في مقام مثل ما يحصل 
لألئمة في مقام الرد على المبتدعة ال يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه، ال يترك لهم 

ي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد فرصة، ففي األصل إذا بحثنا المسألة نقول: إن الراو 
يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع ال نترك له فرصة، فمثال إذا كنا في مجال الرد 
على المعتزلة الذين ال يقولون أو ال يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق، 

رضي هللا تعالى -عمر  ؟ حجتهم أنماذاويشترطون هذا لقبول الخبر وعمدتهم في هذا على 
رد خبر أبي موسى األشعري في االستئذان حتى شهد له أبو سعيد، حجتهم حينما  -عنه

يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من االحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم إبطال خبر 
احتياط  الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل االعتقاد التي ال يقولون بها فنقول: صنيع عمر

لكن  ،كثيرة اوغيرة على السنة، وال يعني أنه ال يقبل خبر الشخص بمفرده، بدليل أنه قبل أخبار  
صلى -ال يمنع أنه في وقت من األوقات إذا خشي من تتابع الناس من اإلكثار عن رسول هللا 

 ن أوالمانع؟ وال يعني أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فال ما ،أن يتثبت -هللا عليه وسلم
عالن، فمثل هذه األمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط 
لهذه المسألة في كون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه، ومسلم يكتفي بالمعاصرة، 
وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من يشترط اللقاء، وحتى قال القائل: إنه يستحيل أن 

خاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل أن يطلق يقول الب
مسلم هذه األلفاظ الشنيعة في البخاري إذن البخاري ال يقول بهذا القول، نقول: البخاري يقول 
نما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كالم اإلمام  بهذا القول، ومسلم ال يرد على البخاري، وا 

ر بدعته ورد السنة، فإذا استغل القول قول إمام من األئمة استغله مبتدع البخاري في نص
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ورددنا على المبتدع فإننا ال نرد على اإلمام الذي يريد أن يحتاط للسنة، كما إذا رددنا على 
أبي الحسين البصري أو أبا علي الجبائي أو غيرهم من المعتزلة في ردهم خبر الواحد، هل 

نعم؟ ال نرد على عمر بن الخطاب، فتوضع النقاط على  ،لخطابنحن نرد على عمر بن ا
ذا خشي من اللوازم القول ال سي ا في مقام أو في مجال ال مانع من مالحروف في مثل هذا، وا 

ولذلك  ؛التشديد فيه وتنفى اللوازم مع كوننا ال نلتزم بها، وفي وقت السعة تبسط المسألة بذيولها
ذا بحث المسألة  تجد شيخ اإلسالم أحيان ا إذا تحمس للرد على أحد نسف القول بلوازمه، وا 

 بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها.
 . ا ولدى محققيهم قد عزاه النوو ""ك ا له وقير ظن   

قد يقول قائل: عندما يقول النووي المحققين وهو معروف في مسائل االعتقاد عنده شيء من 
رمين محقق عنده، الباقالني محقق، من يشابهه في البدعة المخالفات فهو يرى مثل إمام الح

مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون، ونحن ننازعه في هذا التحقيق، لكن ال 
نرد القول بمجرد أنه جاء عن فالن أو عن فالن، الحق يقبل ممن جاء به ومسألة الوصف 

يذهب إليه، أنت اآلن في المذهب معروف عن بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما 
اإلمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ اإلسالم وابن القيم، وتقول أهل 
التحقيق على كذا يرى المحققون فعل ذوات األسباب في أوقات النهي، طيب اإلمام أحمد 

الغالب يوظفها قائلها لترجيح ما  ومالك وأبو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق، لكن هذه الكلمة في
ني ييذهب إليه، والنووي يقول عن المحققين هؤالء وهو قول الجويني وقول أبي المعالي، الجو 

ا، وقول الغزالي في المنخول وقول اآلمدي وقول..، لكن ال يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حق  
 ما، لكن إذا احتفت به قرينة ارتفع، و يعني في أصل خبر الواحد أنه ال يفيد إال الظن لما ذكرنا

ما فيه، ال يوجد ما يمنع على أن ال نلتزم باللوازم الباطلة، مثل ما نظرنا في المسائل  ؟المانع
و   "ولدى محققيهم قد عزاه النوو  السابقة،  ي    َبع و  َشيء  َقد  ر  ح   "بعو شيء" "َوفي الصَّ

"بعو شيء بالرفع صفة لبعض،  "قد رو  مضعف"، "رو  مضعف"يعني شيء يسير، 
ا وهو موجود في بعض النسخ الموثقة وبالنصب حال، حال كونه مضعف" ، وبالنصب أيض 

ا في البيت الذي يليه و    " مضعف ا مثل ممرض  ي    َبع و  َشيء  َقد  ر  ح  َما  َوفي الصَّ ا َوَله  م َضعَّف 
ألصول التي اعتمدوا عليها ولهما بال يعني هذا الكالم فيما أسنداه من األحاديث ا "ب   َسَند  

 "ولهما ب  سند أشياء"سند، يوجد أحاديث في الصحيحين بدون أسانيد، أو أسانيد ناقصة، 
أما بالنسبة لصحيح مسلم ففيه أربعة عشر حديث من هذا النوع أسانديها غير متصلة، أربعة 

ديث بالسند المتصل، عشر حديث، ثالثة عشر حديث ا موصولة في الصحيح نفسه، يورد الح
ويورده مرة ثانية بدون اتصال، هذه الثالثة عشر حديث محل بحث وهي موصولة في 
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الصحيح نفسه ليست محل بحث، الحديث الرابع عشر ما وصل في الصحيح نفسه، موصول 
في صحيح البخاري، هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو األحاديث المقطوعة في 

؟ نحتاج إلى بحثها؟ في صحيح مسلم ما دام كلها موصولة في صحيح مسلم، المنقطعة
 ثالصحيح نفسه إال واحد وهو موصول في البخاري، إذ ا ال نحتاج أن نبحث في هذه األحادي

 التي في أسانيدها شيء من االنقطاع في صحيح مسلم.
ب على والكالم كله ينصَّ  "ولهما ب  سند أشياء"انتهينا من مسلم بقي عندنا البخاري، 

البخاري؛ ألن مسلم خرج اآلن من موضوع البحث، خرج عن دائرة البحث؛ ألن كل ما فيه من 
هذا النوع موصول، إذا   ال نبحث فيه، يبقى ما في البخاري من هذا النوع وهو كثير، ألف 
وثالثمائة وواحد وأربعين، هذه تحتاج إلى بحث، كلها موصولة في الصحيح نفسه باستثناء 

ين أو مائة وتسعة وخمسين، كما قرر ذلك ابن حجر رحمه هللا تعالى، فالغالب يحتاج مائة وست
إلى بحث وهو موصول في الصحيح نفسه، ما الذي يحتاج للبحث من ألف وثالثمائة وواحد 
وأربعين؟ المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين، هذه التي تحتاج إلى بحث، وما عداها ال 

موصول في الصحيح، هذه ال تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو يحتاج إلى بحث؛ ألنه 
يعني جاء  "إن يجزم"، "ولهما ب  سند أشياء، ف ن يجزم فصح "بصيغة التمريض، ولذا قال: 

ا"بصيغة الجزم، قال فالن، ذكر فالن، روى فالن، هذا صحح،  يذكر يروى  "أو ورد ممرض 
ذف، اجزم بصحته إلى من م فقد ضمن لك من حُ يعني فال تصحح، يبقى أنه إن جز  "ف "يقال 

ذكره، ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقة وعلى شرط البخاري أو موثق عند غيره، ومن 
روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه وشيخ شيخه، هؤالء يحتاجون إلى نظر، وكثير منهم 

يكون من جزم بهم ال إذا جزم على شرطه، وكثير منهم صحيح على شرط غيره، يعني قد 
يكون على شرطه لكن على شرط مسلم خرج له مسلم، وقد يكونون من الثقات الذين لم يخرج 
لهم في الصحيحين، وقد يكونون من رواة الحسن، لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به 

، ""ف ن يجزم فصح ولذا يقول:  ؛البخاري إليه، وينظر في بقية من ُأبرز من رجال السند
أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح، لكن الذي حققه ابن  "فصح "مقتضى قوله: 

حجر أنه ال يلزم من ذلك الصحة، نعم يلزم بذلك الصحة إلى من جزم به إليه، ويبقى النظر 
فيمن أبرز من رجال اإلسناد، وحقق ابن حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه، وعلى كل 

غلب على جميع ما جزم به البخاري الصحة، وال ينزل عن درجة الحسن، حال إذا جزم فالذي ي
ا ف "لم يجزم البخاري بحديث ضعيف  ، يعني ال تجزم بصحته، وال تصححه "أو ورد ممرض 

ابتداء مع أنه أورد بعض األسانيد ممرضة، قيل ويذكر، فيما وصله في صحيحه هو، يعني 
يس بمضطرد، فقد يورد بصيغة التمريض ما ة، الحكم فيها لدصيغة التمريض ليست مضطر 

وصله في صحيحه بناء على خلل في اإلسناد الذي أبرزه، خلل في اإلسناد الذي أبرزه، أو 



 
 

79 
 

79  
79 

 79 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

الختالف في كلمة في متنه، المقصود أنه ال بد من نكتة عدل فيها اإلمام البخاري من الجزم 
لمعلقات بصيغة التمريض إلى صيغة التمريض، وعلى كل حال األحاديث التي أوردها من ا

منها ما هو صحيح على شرطه ومنها ما وصله في صحيحه ومنها ما هو صحيح على شرط 
غيره، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وضعفه 
محتمل قريب، وما ضعفه شديد يبينه، ويذكر عن أبي هريرة: ))ال يتطوع اإلمام في مكانه(( 

 ، يبين ما ضعفه شديد رحمه هللا تعالى.  ولم يصح
ع ر  أو ورد  ا َف ، َولك ن  ي ش   م َمرَّض 

 
 ) َكر  ر  َله  َكـ )ي    ة  ا ص  حَّ  ب ص 

 
يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته، ال شك أنه يشعر بأن له أصل، يركن إليه ويؤنس 

ع ر  "به  كَ  َولك ن  ي ش  ر  َله  َكـ ي    ة  ا ص  حَّ  ثم عرف التعليق بقوله:ا  "ر  ب ص 
ل   ن  أوَّ ن  َيك  ا ع ر      ح       اإلسنادَوا  ق  م َفَتعلي  يَبة  الَجز   َمع  ص 

ل  " ن  أوَّ ن  َيك  ا ع ر     ح       اإلسنادَوا  ق  م َفَتعلي  يَبة  الَجز  التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ  "َمع  ص 
الطالق، من تعليق الجدار أو تعليق كما يقول ابن الصالح من تعليق الجدار أو تعليق 

الطالق، واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق الجدار، والبلقيني عكس، استبعد أخذه من 
ورجح ابن  ،تعليق الطالق، وابن الصالح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق الطالق

ج البلقيني فقال: إنه من وعكس السرا ،حجر أن يكون من تعليق الطالق ال من تعليق الجدار
تعليق الطالق ال من تعليق الجدار، لكن ما معنى تعليق الطالق وما معنى تعليق الجدار؟ 
األصل في المعلق أن يكون بحيث ال يصل إلى شيء يستند إليه، مثال  الجسر هذا، نقول 

ى ألنه ال يصل إلى األرض، نعم ما يرفع على شيء مرتفع بحيث ال يصل إل ؛جسر معلق
األرض نقول هذا معلق على كذا، الثوب معلق على الجدار لكن ما معنى تعليق الجدار؟ هم 
ما عندهم جسور، نعم، ما عندهم كأنه يرمي إلى التعليق على الجدار، تعليق الشيء على 
الجدار، وأما تعليق الطالق، تعليق الطالق المعروف تعليقه على شرط أو على وصف، إن 

لكنني ال أرى هذا  ا،...، هذا التعليق اللغوي هذا هو، وال يعرف غير هذتحقق وقع إن خرجت  
معنى تعليق المرأة؟ ال يبت بطالقها وال  ما ،كأن ابن الصالح يريد تعليق المرأة ،وال هذا

وَها َكال م َعلَّ يضمها إليه بإحسان، ال يمسكها بإحسان وال يسرحها،  ر  َفَتَ ر  َمي  رَّ ال  يل وا  ك   َقة {}َفَ  َتم 
ملت على ما كأنها شيء ال مسكينة وقعت على األرض لترتاح وال حُ   [( سورة النساء723)]

ا في حديث أم زرع قالت: "إن  حملت عليه، يعني من تعليق المرأة واآلية نص في هذا، وأيض 
ن أنطق أطلق"، فالمراد به تعليق المرأة ال تعليق الطالق، كأنه ُأخذ من هذا،  أسكت أعلق وا 

ن يكن أول اإلسناد ح   مع المراد به تعليق الشيء بحيث ال يصل إلى ما يستقر عليه، و  "وا 
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؛ فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر من راو، صيبة الجزم"
فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ مع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى 

 -صلى هللا عليه وسلم-سناد، بأن يقول المصنف: قال رسول هللا آخره ولو إلى آخر اإل
ن نازع بعضهم في تسمية هذا تعليق ا كالمزي في  فيحذف جميع اإلسناد، هذا تعليق، وا 
األطراف لم يدخل هذا النوع في التعاليق، لم يدخله في التعاليق ما حذف فيه جميع اإلسناد 

عليه الصالة -ناد وينسب الخبر إلى الرسول ولو إلى آخره، قد يقتصر يحذف جميع اإلس
عن  -صلى هللا عليه وسلم-، وقد يذكر معه الصحابي قال أنس: "حسر النبي -والسالم

فخذه"، وقد يذكر التابعي مع الصحابي، وقد يذكر الراوي عن التابعي إلى أن يصل إلى شيخه 
أو مع شيخه، أو مع شيخ  فيحذفه كل هذا تعليق فالتعليق له صور: ما حذف منه الشيخ فقط،

"مع صيبة ، لكن بقي معنا: "ولو إلى آخره"ولذا قال:  ؛شيخه إلى أن يحذف إلى آخر اإلسناد
أحيان ا يذكر البخاري القول غير منسوب إلى قائل، ينسب الفعل إلى فاعله من غير  الجزم"

هة، ما قال: قال تجلس في الصالة جلسة الرجل وكانت فقي ءنسبته إلى قائله، كانت أم الدردا
نما نسب الفعل إلى فءكانت أم الدردا :مكحول عله مباشرة، هذا ا، فما نسب القول إلى قائله، وا 

ن نازع المزي في مثل هذا. "ولو إلى آخره"معلق داخل في قوله:   ؛ ألن الفعل مثل القول، وا 
الشيخ أو  : يعني ما يذكر عن الشيوخ، عن شيخ الشيخ مع حذف"مع صيبة الجزم"بقي معنا 

: يذكر عن معاذ كذا، أو يذكر عن طاووس عن معاذ،  حذف شيخه بصيغة التمريض، مثال 
نه ليس بتعليق، وتبع إ :هل هذا تعليق وال ال؟ يروى عن أبي هريرة تعليق وال ال؟ مقتضى قوله

، أو َوَرد  " لكن كالمه األول ،فيه هذا ابن الصالح ز م  َفَصح     ا َف ن  َيج  هو يتكلم على  ،"م َمرَّض 
ن كان يشعر بأنه يريد المعلقات؛ ألنه قال:   "ف ن يجزم"المنقطع عموم ا في الكالم األول وا 

ذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده  ؟كيف يجزم في سند منقطع وا 
 نه جزم به أو لم يجزم؟ إنماإ :، كيف نقولاويطلع إلى شيخ الشيخ أو شيخ شيخه يسقط راوي  

"ف ن يجزم الجزم والتمريض في المعلقات، هذا المعروف من خالل النظر في الصحيح، وقال: 
ا" ا موجود عند ابن الصالح، فكيف يقول في تعريف المعلق فصح  أو ورد ممرض  ، وهو أيض 

؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض ال يسمى معلق ا، ال يسمى "مع صيبة الجزم"
لكن الصحيح أنه معلق مشى عليه، والنووي  ،ابن الصالح ومشى عليه في النظممعلق ا عند 

تبعهم، لكنه في رياض الصالحين خرج حديث: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" وقال: أخرجه 
اإلمام مسلم في مقدمة صحيحه تعليق ا، وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيح بصيغة التمريض، 

التمريض يسمى معلق ا، وال فرق بين صيغة الجزم وال صيغة فدل على أن ما يعلق بصيغة 
ا عر "التمريض من حيث التسمية، أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها  ، وتعليق ا "فتعليق 
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 امقدم   ؟ إما على نزع الخافض، عرف بالتعليق هذا األصل، أو يكون مفعوال  ماذامنصوب على 
 .امقدم   بسمي ويكون مفعوال   بعد أن يضمن عرف بسمي نعم، أو يضمن عرف

ه  َعزَا بـ ) قاَل ( َفَك          أمَّا الَّ   ..........................  ،خره آولو إلى     ل َشي خ 
ــــــــــــاز     َع ــــــــــــر  الم  ــــــــــــة   كَخَب َعَن  َعن 

 
ـــــال ف    َخ م  ( الم  ـــــز  ـــــن  َح ـــــ   )   ب     ت ص 

 
، (قالا )قصد بهذا البخاري لشيخه بأما الخبر الذي عزاه المؤلف وهو ي "أما ال   لشيخه" 

كثير ا ما يروي البخاري عن شيوخه بصيغة التحديث حدثنا فالن، وأحيان ا يقول: قال فالن وهو 
شيخه لقيه، وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه بالصيغة الصريحة، لكن أحيان ا يقول: قال فالن، 

ل: هشام بن عمار حدثنا خبر المعازف قال: قال هشام بن عمار، قال اإلمام البخاري قا
حدثني أبو مالك أو أبو عامر األشعري؟ قال:  :صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر قال

إلى آخره، هشام بن عمار من شيوخ  ))ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير...((
البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث أربعة أو خمسة، فكونه عدل عن التحديث إلى 
القول جعل بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، إنما 
سمعه بواسطة، ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم، وصنيع المزي على هذا، حيث 

تاء، فيميل إلى أنه معلق  -علم على هذا الحديث في تحفة األشراف بعالمة التعليل خاء 
اوي مشى على هذا أنه معلق؛ ألنه لو كان أخذه له مباشرة من غير ونصره ابن حجر، والسخ

"أما ال   واسطة لقال: حدثنا كالجادة، واألكثر على أنه متصل، وهو الذي نصره المؤلف، 
نها مثل عن فالن، وهي إ :يعني غاية ما يقال في قال لشيخه عزاء بقال فك   عنعنة"
 محمولة على االتصال بالشرطين 

و  ـــــــل م  َوَصـــــــحَّح  َعن  َس ـــــــن  َع ـــــــَر م   ا َوص 
 

ل ـــــــم    ــــــه  ، وال ل  َقـــــــا ع  َســـــــة   َراوي  ل  ــــــن  د   م 
 

إنها مثل عن، محكوم لها باالتصال بالشرطين المعروفين، أن  :يعني غاية ما يقال في قال
يسلم الراوي من التدليس، وأن يثبت اللقاء، وقد ثبت لقاء اإلمام البخاري هشام بن عمار، 

أبعد خلق هللا عن التدليس، ولو قال ابن القيم من أبعد  :ما يقول ابن القيمواإلمام البخاري ك
خلق هللا، بل قال: أبعد خلق هللا عن التدليس، فتوافر الشرطان، إذن الخبر متصل، وحكم قال 

))ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الذي سقناه  "فك   عنعنة كخبر المعاز "مثل العنعنة، 
إلى آخر الحديث، فدل على أن المعازف حرام،  والمعازف...(( الحر والحرير والخمر

 واالستحالل إنما يكون للحرام.
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المخالف في هذه المسألة الذي يبيح المعازف، يبيح الغناء  "  تص   بن حزم المخالف"
 ؛فضعف الخبر، وضعف جميع ما جاء في المعازف، بل حكم عليها كلها بالبطالن والوضع

في  ا، هنا قال: "ال تصغ" بفتح التاء والغين كم"  تص   بن حزم المخالف": ولذا قال الناظم
َبى{سائر النسخ أي تمل كما في األصل، ومنه قوله تعالى:  [ ( سورة األنعام770)] }َول َتص 

ت؟ من الثالثي  أو من يولتصغى صغى يصغى، النهي هل هو من صغوت؟ أو أصغ
 ."  ت ص   بن حزم المخالف"م حرف المضارع، ضيولذا  ؛الرباعي؟، األصل فيه الرباعي

يرد عليه ما قاله صاحب  ،ن اإلمام البخاري أبعد خلق هللا عن التدليسإ :قول ابن القيم
شيخ اإلمام البخاري روى عنه أحاديث لكنه لم  ىالخالصة في ترجمة الذهلي محمد بن يحي

، وأحيان ا ينسبه إلى جده، وأحيان ا ينسبه يصرح باسمه الكامل، أحيان ا يذكره  مهمال  حدثنا محمد
ولذا يقول صاحب الخالصة  ؛إلى جد أبيه، ولم يصرح باسمه الكاشف له وال في موضع واحد

في ترجمته: خرج له اإلمام البخاري ويدلسه، الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروف، 
ي إمام حافظ ثقة ال تفوت أحاديثه واختلف مع اإلمام البخاري، واشتد الخالف بينهما، والذهل

بسبب خالف في مسألة، فروى عنه اإلمام البخاري، وخرج أحاديث من طريقه إنصاف ا منه 
ا على السنة، وخشية من ضياع ما جاء من طريقه إال أنه خشي أن يصرح باسمه  وحرص 

ر الكشاف، أو في فيظن أنه يوافقه، وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم، تجد فائدة مثال  في تفسي
عليها بالنواجذ من استنباطهم، وليس كل ما يقوله أهل  ضتفسير الزمخشري، تجد فائدة يع

البدع كله باطل، لكن عندهم باطل، وأحيان ا يوجد عندهم بعض الفوائد، وقف مثال  شخص 
على فائدة، ابن كثير نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدعة، لكن خشية أن 
يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه الطريفة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدأ 
بالغ فيدلس مثل هذا، تقول: ذكر بعض المفسرين؛ ألنك لو تقول ذكر الزمخشري وفائدة 
تعجب الحاضرين كل الطالب ذهبوا ليرجعوا إلى الزمخشري ويتضررون بمطالعته، أو تقول: 

الرازي؛ ألن فيه  ايراجعو  ريدون أنم يعجب الطالب ال شك أن الطالب يذكر الرازي في كال
فوائد شيخهم الموثوق عندهم محل الثقة عندهم الذين يقتدون به يراجع الرازي، إذ ا لماذا ال 
نراجع الرازي، فتدليسه في مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدة، فعدم الذكر فيه مصلحة، 

الكتاب ليروج الكتاب، فمثال  شارح الطحاوية ينقل كثير ا عن شيخ  وأحيان ا يطوى اسم صاحب
هم، يقول: قال بعضهم يبهمهم، ءاإلسالم، وعن ابن القيم، وعن أهل التحقيق، ثم ال يذكر أسما

لماذا؟ لكي يروج الكتاب؛ ألنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ اإلسالم ما راج الكتاب، 
ذكر من ال يرتضى ذكره، ال سيما إذا كانت بدعته مخففة من وأحيان ا يروج الكتاب بالذكر، ب

ة بذكر أسماء الزيدية والهادوية وغيرهم وءوجهة نظر المؤلف، وكتب الشوكاني والصنعاني ممل
من أهل المخالفة من أجل أن يروج الكتاب، غالب سكان اليمن في وقتهم هادوية، فلو لم يذكر 
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اب المصلحة ذكر هذا ويحذف غيره للمصلحة، لكن آراء الهادوية ما راجت الكتب، ومن ب
هناك أمور ال يمكن قبولها، ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذا ال يقبل، ال يقبل ترويج الكتاب 
بذكر بدعة كبرى كما فعل الفيروز آبادي شارح القاموس، شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن 

لة راجت في اليمن في وقت الفيروزي لماذا؟ ألن هذه المقا ،عربي من القول بوحدة الوجود
آبادي فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن عربي، هل مثل هذا ترتكب هذه المفسدة العظماء 

أن الكتاب من غالف  -جل وعال-من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب، لكن من فضل هللا 
ورقة والحمد هلل على المجلد األول إلى غالف المجلد األخير أكلته األرضة ما بقي منه وال 

ذلك؛ فالعلماء والذي جرنا إلى هذا الكالم كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي ال ألنه مدلس؛ 
بل لمصلحة رآها وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن اإلمام البخاري يوافق 

قاصر عن فهم الذهلي في جميع ما يقول؛ ألنه معجب به ويروي عنه؛ ألن أفهام الناس قد تت
وابن حزم خالف في مسائل الغناء  "  تص   بن حزم المخالف"المراد، وذكرنا لهذا نظائر. 

هذا القول الضعيف المرذول المهجور  كثيرة، واإلشكال أن قول ابن حزم، والمعازف ومسائل
، المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان، والصاد عن ذكر هللا

اآلن وصل إلى بيوت المسلمين في قعرها يسمعه كبير السن، يسمعه الطفل، يسمعه الخير، 
يسمعه الفاسق، يسمعه كل أحد، ومن عوام الناس من ال يقرأ، وال يكتب؛ تسمع النغمات 
ذا قلت له: هذه موسيقى، واللجنة الدائمة أفتوا بتحريمها، وأنه يجب  الموسيقية في جواله، وا 

يقول لك: ابن حزم إمام، الموسيقى جائزة عنده، والمعازف جائزة، طيب متى اطلعت  تغييرها،
تأخذ بجميع ما يقول، تعال؛ خذ قوله بالموسيقى،  اعلى رأي ابن حزم؟ تريد أن تكون حزمي  
، ضربك؛ يعني على طرد لقول ابن حزم ما فيه شيء، الكن ما رأيك لو جاء ولدك، وأعطاك كف  

، ترضى بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء، وصبه على الماء لكن ال يقول: أف
ما يتأثر، لكن لو بال على الماء مباشرة، تقبل أن يكون هذا قدوتك؟ أو تريد ما تهواه، 

لما  اوتشتهيه، وتترك ما ال تريد؛ صار الدين بالهوى، ما صار عبودية، وما صار هواك تبع  
، فمثل هذا خطر على الديانة، إذا فتحت مثل هذه -لسالمعليه الصالة وا-جاء به النبي 

األبواب ما يبقى شيء، إذا ُأسمع، أو ُأطلع عوام المسلمين على شواذ األقوال ما يبقى شيء؛ 
 ألن عقولهم ما تحتمل مثل هذه األمور.

 .نعم
 نقر الحدي  من الكتب المعتمدة:

 وأخـــــــــ  مـــــــــتن مـــــــــن كتـــــــــاب لعمـــــــــر
ـــــــا لـــــــه علـــــــى أصـــــــول يشـــــــتر   عرض 

 أو احتجــــاج حيــــ  ســــا  قــــد جعــــر 
ــــوو : ــــى الن ــــال يحي ــــ  وق  أصــــر فق
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ــــــــــــي ــــــــــــا قل ــــــــــــر امتن ــــــــــــن خي   : و ب
 

ــــــــا   ــــــــه إجم  جــــــــزم ســــــــوى مروي
 

: نقل الحديث من الكتب المعتمدة، وارتباط هذه المسألة -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
بالتعليق ظاهر؛ ألنك إذا اعتمدت على كتاب غير موثق، وغير مقابل فكأنك اعتمدت على 

ذا عملت، أو احتججت بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل، أو ر  او وجوده مثل عدمه، وا 
عليه -ليست لك به رواية؛ فكأنك احتججت بخبر ال صلة لك به؛ ال سند يصلك به إلى النبي 

"أخ  ولذا قال:  ؛، أو إلى أول من يوجد من رواته، ففيها شبه من التعليق-الصالة والسالم
، وجدت نسخة  متن من كتاب لعمر" يعني تأتي إلى كتاب من الكتب؛ صحيح البخاري مثال 

، أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتحري، والضبط، -هذا األصل في وقتهم-تباع مخطوطة 
ال، ال بد أن  ؟واإلتقان، ومقابلة نسخ، وعناية؛ تأخذ أدنى نسخة من الكتاب وتعتمد عليها

صول، الكتب المحققة، الكتب الذي يعتني طابعوها بما تعتني بكتبك، بالكتب المقابلة على األ
يطبعون، ومع األسف أن مكتبات المسلمين اآلن مملوءة بطبعات مصحفة، ومحرفة، واإلقبال 
عليها من الشباب لعدم خبرتهم، وعدم علمهم، أو لرخص أقيامها كثير، لكن على طالب العلم 

 أن يعنى بكتابه، ولذا يقول:
 عمـــــــروأخـــــــ  مـــــــتن مـــــــن كتـــــــاب ل

 
 أو احتجاج......................... 

يعني تأخذ متن ا، حديث ا من كتاب لتعمل به من نسخة غير موثوقة أو تحتج به لتأييد رأيك في 
لكونك من أهل النظر في النصوص؛ ألنه ال يسوغ االحتجاج باألحاديث  "حي  سا "مسألة 

 .إال ألهل النظر؛ ألنهم هم الذين يفهمون معاني النصوص
 أو احتجــــاج حيــــ  ســــا  قــــد جعــــر  ...................................

 
 جعل هذا فعل لواحد، والفاعل مستور: "قد جعر"

ــــــــر والضــــــــمير ــــــــاء الفع ــــــــ  ج  حي
 

 لواحـــــــــــد ومـــــــــــن لـــــــــــه مســـــــــــتور 
 

 "قد جعر"يريد بلك ابن الصالح 
ـــــا لـــــه علـــــى أصـــــول يشـــــتر   عرض 

 
 ................................... 

ا له ع لى أصول يشترط، ال بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيها، أو تحتج عرض 
 على رأي ابن الصالح. اواحد   بما فيها على أصول، وال يكفي أصال  
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ـــــا لـــــه علـــــى أصـــــول يشـــــتر   عرض 
 

 ................................... 

ة في العالم؛ يحقق، شرط، أصول، وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إال نسخة واحد
ويخرج، وينشر بين الناس، أو ينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى؟ على رأي ابن الصالح؛ 

 ينتظر فيه حتى يوجد أصول أخرى.
ـــــا لـــــه علـــــى أصـــــول يشـــــتر   عرض 

 
ــــوو :  ــــى الن ــــال يحي ــــ  وق  أصــــر فق

 
يكفي يكفي واحد؛ إذا كان هذا األصل موثق، ومقروء من قبل األئمة، ومقابل على أصوله 

وهذا شرط عند ابن الصالح لكنه على ما سيأتي في اختالف  "أصر فق  وقال يحيى النوو :"
نسخ الترمذي، نسخ الترمذي كثيرة، فالكتاب انتشر في شرق األرض وغربها، ونسخت منه 
ألوف مؤلفة من النسخ، وهذه النسخ تختلف في أحكام الترمذي على األحاديث، أحيان ا تجد 

، وأحيان ا يقول: حسن صحيح، واألحكام متباينة، فقال ا، وأحيان ا تجد حسن  احيح  ص افيها حديث  
ابن الصالح: ينبغي أن تصحح أصلك من كتاب الترمذي على أصول، فقوله: "ينبغي" ينبغي 

يشترط، أو أن ينبغي استحباب، ويشترط وجوب؟ نعم؛ فيه اختالف؟ لكن أهل  :توافق قوله
جب، وال ينبغي فيما ال يجب، فيما يحرم، مثل ما مر علينا في كالم العلم يطلقون ينبغي فيما ي

ا في كالم أحمد يتورعون عن اللفظ الصحيح، ومن ذلك حديث:  ))إن مالك كثير ا، وأيض 
 .))ال تحل((، كما جاء في بعض األحاديث، وفي بعضها: الصدقة ال تنبغي آلل محمد((

ـــــا لـــــه علـــــى أصـــــول يشـــــتر   عرض 
 

ــــوو   ــــى الن ــــال يحي ــــ   :وق  أصــــر فق
 

وال شك أن المسألة مسألة طمأنينة، فإذا وجدت الطمأنينة، قرئ الكتاب الذي ليس له إال أصل 
واحد، ووجد عليه مقابلة، وعناية بخطوط أئمة، وتعليقات، وتداوله األئمة، والعلماء؛ يكفي 

 األصل الواحد.
 قلــــــــــي: و بــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــا 

 
 ................................... 

األموي، األموي بفتح الهمزة؛ نسبة إلى بلد باألندلس اسمه "أمو"، وليس نسبة إلى  "ابن خير"
 أمية.

هذا له برنامج، له فهرست، اعتنى فيه بالروايات، وكتبه كلها مروية باألسانيد عن  "ابن خير"
ف أضعاف ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات، اشتريت بأضعا ؛مؤلفيها، وله عناية فائقة بهذا
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ذا كان بهذه المثابة فكتبه ال شك أنها تستحق هذه العناية  وهذا مما زاده الناظم  "قلي"قيمتها، وا 
 األموي في فهرسته في أوائلها.. "قلي: و بن خير"على ابن الصالح: 

 ........................امتنــــــــــــــــــــــــــا  
 

ــــــــا    ــــــــه إجم  جــــــــزم ســــــــوى مروي
 

ي اعتنى بالرواية، اعتنى بالرواية، واتصال األسانيد، هذا الكالم من ابن خير من معاناة، يعن
وما في كتاب إال ورواه عن شيوخه الذين زادوا عن مائة، وأثبت ذلك في برنامجه الشهير، لكن 

 كالمه خطير، يقول:
 قلــــــــــي: و بــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــا  

 
 .............................. جزم 

 وفي بعض النسخ: 
ـــــــــا   ................................ ـــــــــه إجم ـــــــــر ســـــــــوى مروي  نق

 
يعني أنت ما لك رواية في صحيح البخاري، ما لك سند متصل إلى البخاري، ما لك سند 

؟ ال، يمتنع أن ))األعمال بالنيات((بحديث:  -عليه الصالة والسالم-متصل منك إلى النبي 
 أو تستدل به: تجزم بهذا الخبر، ويمتنع عليك أن تنقل هذا الخبر، أو تحتج بهذا الخبر،

 قلــــــــــي: و بــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــا 
 

 جـــــــــزم ســـــــــوى مرويـــــــــه إجمـــــــــا  
 

ينقل اإلجماع على هذا، فهذا يبين لنا أهمية األسانيد واتصال األسانيد، لكن إذا نظرنا إلى هذه 
األسانيد من حيث الواقع العملي؛ هل لها هذا القيمة التي ذكرها ابن خير؟ ما الذي يستفيد 

عليه -، نعم سواٌء رويته بإسنادي، أو لم يتصل إسنادي إلى النبي ت(())األعمال بالنياحديث: 
ا قطعي ا ملزم ا، اتفقت األمة على  -الصالة والسالم به، وهو موجود في دواوين اإلسالم وجود 

صحته؛ هل يتضرر هذا الحديث بكوني ال أرويه بإسنادي؟ أو يستفيد بكوني أرويه بإسناد 
سنادي مثل عدمي، وهو  متصل؟ ال يستفيد، وال يتضرر، ال يتقوى، وال يضعف، فوجودي، وا 

 يقول:
 ......و بـــــــــــــن خيـــــــــــــر امتنـــــــــــــا 

 
 جـــــــــزم ســـــــــوى مرويـــــــــه إجمـــــــــا  

 
إشكال؛ ألن الذي يتعب على الشيء يريد من  هواإلشكال في نقل اإلجماع، لو كان رأيه ما في

، والذي في الناس كلهم أن يكونوا مثله، لو كان هذا رأيه سهل، لكن ينقل عليه اإلجماع
األوسط البن برهان، االتفاق على خالف ما ذكره، يقول: الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن 
تعمل بالحديث، وتستدل بالحديث، وتنقل الحديث من الدواوين المعتبرة من دواوين اإلسالم 



 
 

17 
 

87  
87 

 87 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

مة، المعروفة، وهذا هو الذي عليه العمل، الناس كلهم، كل الناس عندهم أسانيد تربطهم باألئ
جل الناس على خالف هذا، ندرة من الناس يعتنون باألسانيد، وبقية الناس بما في ذلك جمع 
من أهل العلم ليست عندهم أسانيد؛ فهل معنى هذا أننا ال نستدل، وال نعمل، وال نجزم بصحة 
ا، أو في المسانيد، أو في السنن إال  حديث؛ سواء  كان في البخاري، أو في مسلم، أو فيهما مع 
إذا كان إسنادنا متصال  إلى هذه الكتب؟ كالم ابن برهان يقول: الفقهاء كافة على أن لك أن 
تنقل، وتحتج، وتعمل، وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبتها إلى مؤلفيها، ولو لم يكن 
لك بها إسناد، وهذا هو المرجح، والغريب أن ينقل االتفاق على طرفي المسألة، القولين 

ا، يعني تعمد شخص بترك الم تناقضين، يعني مثل ما نقل عن قضاء الصالة الفائتة عمد 
الصالة إلى أن خرج وقتها؛ هل يلزمه قضاء هذه الصالة، أو ال يلزمه؟ ابن حزم نقل اإلجماع 
على أنه ال يقضي هذه الصالة، وُنقل اإلجماع على خالفه، اإلجماع على أن هذه الصالة 

فألن يلزم بالقضاء مع غيره من باب أولى، وهذا قول  ،بالقضاء مع العذر تقضى؛ ألنه إذا ألزم
 عامة أهل العلم.

 .وهللا أعلم
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 اخلضريعبد الكريم بن عبد اهلل 

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
  معين.وصحبه أج
 أما بعد:

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 
 الحسن:القسم الثاني: 

ـــــ  وقـــــد اوالحســـــن المعـــــرو  مخرج 
 حمــــــد وقــــــال الترمــــــ  : مــــــا ســــــلم

 ورد ابكــــــــــ ب ولــــــــــم يكــــــــــن فــــــــــرد  
ــــر: مــــا ضــــعف قريــــب محتمــــر  وقي
 وقـــــال: بــــــان لــــــي ب معــــــان النظــــــر

 وزاد كونـــــــــه مـــــــــا علـــــــــ    اقســـــــــم  
 والفقهـــــــــــــاء كلهـــــــــــــم يســـــــــــــتعمله 

   ملحـــــــ وهـــــــو بأقســـــــام الصـــــــحي
ــــــــر: يحــــــــت  بالضــــــــعيف ــــــــ ن يق  ف
ــــــــــر ــــــــــه بســــــــــوء حفــــــــــظ يجب  روات
ن يكــــــــــــــن لكــــــــــــــ ب أو شــــــــــــــ ا  وا 
ـــــــ  أســـــــندا ـــــــرى المرســـــــر حي  أ  ت
ـــــــــ  ةوالحســـــــــن: المشـــــــــهور بالعدال
ــــن الطــــر   ــــا م  طــــر  أخــــرى نحوه
 إ  تــــــــابعوا محمــــــــد بــــــــن عمــــــــرو

 

 اشـــــــــتهري رجالـــــــــه بـــــــــ اك حـــــــــد 
 مــــــن الشــــــ و  مــــــع راو مــــــا اتهــــــم
ـــرد ـــد حســـن بعـــو مـــا انف ـــي: وق  قل

 د حصـــــــرفيـــــــه ومـــــــا بكـــــــر  ا حـــــــ
ـــــــه قســـــــمين كـــــــر قـــــــد  كـــــــر  أن ل
 و  بنكـــــــــــــر أو شـــــــــــــ و  شـــــــــــــم 
ــــــــنهم يقبلــــــــه ــــــــر م ــــــــاء الج  والعلم
ن يكــــــــــــن   يلحــــــــــــ   حجيــــــــــــة وا 
 فقــــــر: إ ا كــــــان مــــــن الموصــــــو 
 بكونـــــــه مـــــــن غيـــــــر وجـــــــه يـــــــ كر
ــــــر  ا ــــــم يجب ــــــو  الضــــــعف فل  أو ق
 أو أرســــــلوا كمــــــا يجــــــيء اعتضــــــدا
 والصــــــــد  راويــــــــه، إ ا أتــــــــى لــــــــه
 صـــــــححته كمـــــــتن لـــــــو  أن أشـــــــ 

 حي  يجـــــــر  عليـــــــه فـــــــارتقى الصـــــــ
 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

الحسن: من الُحسن ضد  "القسم الثاني: الحسن": -رحمه هللا تعالى-أما بعد فيقول الناظم 
أولى بهذه  ، فإن الصدق حسن، قد يقول قائل: إن الصحيحاالقبح، فإذا كان الكذب قبيح  

التسمية من الحسن، لكن إذا قلنا: إن هذا القسم حسن، فلنقل في ذاك أحسن، إذا قلنا في هذا 
القسم: حسن، فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة للصحيح، فهو أحسن، والكذب قبيح يقابل 
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الحسن، الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف بحيث ال يمكن ضبط هذا 
؛ الختالف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز عنه في اكبير   اسط؛ اختلف العلماء في تعريفه اختالف  التو 

شرط الصحيح، ال شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط؛ فإلى أي حد يقبل الضبط 
إذا قلنا: إن هذا الراوي يروي ألف  المتوسط؟ ألن هذه أمور معنوية، ويصعب قياسها، فمثال  

 في مائة حديث؛ حديث، وأخطأ 
، ويخطئ في عشرة، االُعشر، هذا ال شك أن ضبطه أخف ممن يضبط تسعمائة وتسعين حديث  

ذا قلنا: إن بعض الرواة يخطئ في مائة، وبعضهم يخطئ في مائة وخمسين، هذا يضبط  وا 
تسعمائة، وذاك يضبط ثمانمائة وخمسين، لكن الذي يخطئ في المائة يخطئ في األحاديث 

-مروياته، يخطئ في المرويات الطويلة، والذي يخطئ في مائة وخمسين؛ أخطأ الطويلة من 
أخطأ في مائة وخمسين، وضبط ثمانمائة وخمسين بما فيها الطوال، أمور ال  -ما نقول يخطئ

ال بالصاع ما هي..، هذه  ال بالكيلو، وا  يمكن قياسها ليست أمور محسوسة تقاس بالمتر، وا 
 أمور معنوية.
ي يحصل فيه التفاوت في الرواة؛ العلماء تتباين أنظارهم فيه، فمنهم من يقول: إن هذا القدر الذ

هذا الخطأ يمكن تجاوزه؛ فلماذا ال يصل إلى درجة الصحيح؟ ومنهم من يقول: إن هذا الخطأ 
فاحش، ينظر إليه من زاوية معينة، ويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن 

وجدها أخطاء كبيرة فقال: يرد حديثه، هذا جعله من الصحيح، وهذا رده، ثم وازنها  لماخطئه، ف
يأتي من ينظر في األمور بتوسط، وروية، وتؤدة، ثم يجعل حديثه في هذه المرحلة، أقول: 
لوجود مثل هذا الكالم؛ وجد االضطراب الكبير في تعريف الحسن، حتى جزم بعضهم أنه ال 

ييز الحسن، ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: "أنا على مطمع في تمييزه، ال مطمع في تم
في التعريفات التي ذكرها  إياس من وجود حد جامع مانع للحسن"، ولذا نجد في كالمهم مثال  

لوجود هذا التأرجح، هذا  "وما بكر  ا حد حصر"الحافظ العراقي عن هؤالء العلماء ثم قال: 
 في غاية الصعوبة. اصعب جد  التأرجح بين الصحيح والضعيف؛ جعل الحسن 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول 
ـــــ  وقـــــد اوالحســـــن المعـــــرو  مخرج 

 
 اشـــــــــتهري رجالـــــــــه بـــــــــ اك حـــــــــد 

 
الحسن ما عرف مخرجه، واشتهرت رجاله، وقال الخطابي في تعريف الصحيح: "ما اتصل 
سنده وعدلت نقلته"، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، وعرفنا ما في تعريفه من مالحظات في 

 عريف الصحيح، وهنا يعرف الحسن بقوله: "ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله":ت
ـــــ  وقـــــد اوالحســـــن المعـــــرو  مخرج 

 
ــــــــــه...............   اشــــــــــتهري رجال

 



 
 

91 
 

90  
90 

 90 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 تمييز محول عن الفاعل، أو المفعول؟ نعم؟ امخرج   "ا"المعرو  مخرج  
 طالب:......

ل عن المفعولية في األصل فيه مفعول، لكن "معروف" يحتاج إلى نائب فاعل، فهو محو 
، يعني -على ما يقول أهل العلم-مخرج الحديث رواته  "ا"والحسن المعرو  مخرج  األصل 

عرف رواته الذين خرج منهم الحديث، قال: قالوا: "وبذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه" 
معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم، أو خرج منهم، ومنهم من  االمعروف مخرج  

بلد الرواة، بلدان الرواة، أو بلدهم الذي يتفقون فيه، بمعنى أن مخرجه  ال: المعروف مخرج  يقو 
من المدينة، أو من مكة، أو من البصرة، فيكون هذا حديث مديني، أو بصري، أو مكي؛ 
مخرجه من هذا البلد، لكن البلد ال قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته باألصالة، ثم البلد يتبع؛ ألن 

د يستفاد منه كما سيأتي في أوطان الرواة، وبلدانهم، يستفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم البل
عرف رواته، بمعنى أن كل رواته معروفين، فلم يسقط  "ا"معرو  مخرج  ببعض، إمكانه وعدمه 

 امنهم أحد، وال شك أن مثل هذا التفسير لكالم الخطابي ال يسلم من تكلف، فليس صريح  
اتصال الرواة، اتصال السند بمعرفة جميع  ان مراد الخطابي المعروف مخرج  إ :ا قلنابالمراد، إذ

"وقد معروف الرواة بالثقة،  "ا"معرو  مخرج  رواته من أولهم إلى آخرهم؛ هل يريد بذلك 
اشتهرت رجاله بأي شيء؟ بالثقة؛ يدخل فيه الصحيح، كما أنه الصحيح  اشتهري رجاله"

 ابالثقة؛ ال؛ لماذا؟ ألنه جعله قسيم   "اشتهري رجاله" امخرج   في المعروف -اأيض  –يدخل 
للصحيح الذي عدلت نقلته، فهو غير الصحيح، اشتهرت رجاله بالضعف؛ ال؛ لماذا؟ ألنه 

؟ يعني اشتهروا بالتوسط، يعني اشتهروا بالتوسط ماذاللضعيف؛ إذن اشتهروا ب اجعله قسيم  
ل حال التعريف منتقد من كل وجه؛ لكالمه بقية، باعتبار أنه ذكر األقسام الثالثة؟ على ك

أو  "الفقهاء"عامتهم يستعملونه،  "والفقهاء"لكالم الخطابي بقية، فقال مما يتصل بهذا الكالم: 
وعامة الفقهاء يستعملونه"، وجل العلماء يقبلونه، عامة الفقهاء يستعملونه، الفقهاء يستعملونه 

ويريد بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه، ال كلهم، لما سيأتي  "والعلماء"في كتبهم، ويستدلون به، 
من ذكر الخالف في قبوله، أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم، بل كثير منهم يزيد على 

 ذلك، فيذكر الضعيف، كما سيأتي في قول الحافظ العراقي:
 والفقهـــــــــــــاء كلهـــــــــــــم يســـــــــــــتعمله

 
 ................................... 

ن هذا تابع للحد قلنا: انكشف الحسن؛ ألن الحسن موجود، وعليه مدار استعمال إ :ناإذا قل
هذه الجملة تخرج  "يقبله"األكثر منهم  "العلماء الجر منهم"الفقهاء، ويستعملونه بكثرة 
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الصحيح؛ لماذا؟ ألن العلماء كلهم يقبلونه، وتخرج الضعيف؛ ألن العلماء كلهم ال يقبلونه إال 
ال -إن شاء هللا تعالى-قسمه  ما سيأتي في  بظاهر؟ ليس؛ ظاهر، وا 

فإن قلنا: إن بقية كالمه، وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم، وجعلوه من تمام الحد، قلنا: 
ن كان تعريفه بأنه المعروف مخرج   ما عرف مخرجه،  "وقد اشتهري رجاله" اانكشف الحسن، وا 
لصحيح معروف المخرج، مشهور الرجال، واشتهر رجاله، ال يميز الحسن من الصحيح؛ ألن ا

 وقد يقول قائل: إنه ال يميز الضعيف، فقد يشتهر رجال الضعيف بالضعف.
للحد، فليس فيه ما يميز  االمقصود أن هذا الحد منتقد، فإن قلنا: الكالم األخير ليس تابع  

ذا قلنا: إن الكالم الملحق به تابع له، قلنا: فيه ما يميز  الصحيح من الضعيف من الحسن، وا 
الصحيح، وما يميز الضعيف إال إنه ليس على طريقة التعاريف، ليس على طريقة الحدود عند 
أهل العلم؛ ألن األصل في الحد أن ال يذكر فيه الحكم، وهو ذكر حكمه، أن ال يذكر فيه 

"يعني عرف  "ب اك حد"الحكم  حمد بن محمد الخطابي البستي، المتوفى سنة ثمان  "حمد 
ووافقهم على ذلك،  ين وثالثمائة، حمد، ومنهم من يقول: أحمد، وحذفها الناس تسهيال  وثمان

مصدر حمد يحمد  "حمد"وسكت، يسمعهم يقولون: حمد، واألكثر على أنه سمي بهذا االسم 
 .احمد  

 التعريف الثاني: للترمذي:
 ........وقـــــال الترمـــــ  : مـــــا ســـــلم

 ورد ابكــــــــــ ب ولــــــــــم يكــــــــــن فــــــــــرد  
 

 و مــــــا اتهــــــممــــــن الشــــــ و  مــــــع را 
................................... 

 
 -رحمه هللا تعالى-ثالثة شروط؛ ذكرها الناظم  امام الترمذي لتسمية الحديث حسن  يشترط اإل

"مع راو ما اتهم  ايشترط أن ال يكون الحديث شاذ   "وقال الترم  : ما سلم من الش و "بقوله: 
أن يروى من غير وجه، أن يسلم  ورد" ا"ولم يكن فرد  بالكذب  اأن ال يكون راويه متهم   بك ب"

من الشذوذ؛ أن ال يتهم راويه بالكذب أن يروى من غير وجه، الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة 
"المعالم"، مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعريفه في "علل الجامع"، في علله 

، -رحمه هللا-الحافظ ابن رجب  -الجامع لشرح اتبع  -الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها 
 اوتكلم على هذا التعريف بإفاضة، هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسن  

 يتكون منها تعريف، كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه:
ـــــــــــــا ول المتصـــــــــــــر اإلســـــــــــــناد  ف

 
ــــــــــ اد  ــــــــــر عــــــــــدل ضــــــــــاب  الف  بنق
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وط التي ذكرها اإلمام الترمذي الثالثة: ما سلم من هذه الشروط، وتميز بها عن غيره، الشر 
الشذوذ، طيب ما ذكر العلة، فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ 

 نعم؟
 طالب:......

ال، العلة غير الشذوذ، كما اشترطوها في الصحيح، اشترطوا انتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ، وهنا 
فيرد عليه الحديث المعل، الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، يرد  اقتصر على انتفاء الشذوذ،

عليه انتفاء النكارة؟ النكارة ما اشترطت في الصحيح؛ لماذا؟ ألن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم 
اشتراط انتفاء النكارة؛ من أي وجه؟ نعم إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فألن ال 

من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر غير الشاذ، وأما على القول  تقبل مخالفة الضعيف
 "ما سلم"بأن المنكر هو الشاذ؛ يكفي ذكر أحدهما عن اآلخر 

 مــــــن الشــــــ و  مــــــع راو مــــــا اتهــــــم  ...................................
 

اتهام الراوي  االتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة؛ فهل اشتراط انتفاء "بك ب"
بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم، ال يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه 
الضعيف، الحديث الضعيف بسبب ضعف راويه بما دون االتهام بالكذب؛ ألن عندنا أعظم 

الكذب في القوادح الكذب ثم يليه االتهام بالكذب، واالتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي ب
ن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث  كالمه العادي، وا 

بالكذب في كالمه  ا، واتهامه بالكذب أن يكون معروف  -نسأل هللا السالمة والعافية-النبوي 
ن لم يعرف بكذبه على النبي  ، ، أو يأتي بحديث يتفرد به-عليه الصالة والسالم-العادي، وا 

لصريح القرآن، أو  الما علم من الدين للقواعد العامة من الدين، أو مخالف   اويكون مخالف  
لصحيح وصريح السنة، المقصود أن اشتراط انتفاء االتهام بالكذب ال يعني اشتراط انتفاء ما 

الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يروى من  ورد" ا"ولم يكن فرد  دونه من أوجه الضعف 
، اآلن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل اإلسناد؟ الماذا؟ ليجبر بعضها بعض  وجوه؛ 

فيما يدل على اشتراطه اتصال اإلسناد؟ ال يشترط اتصال اإلسناد، فالمنقطع عنده يندرج في 
 الحسن.

، ما ورد ااألمر الثاني: الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون االتهام بالكذب ال يكون حسن  
ن كان أقوى مما ذكره  -هنا على شروطه بلوازمها–ق واحد من طري ما ورد من طريق واحد، وا 

على رأيه، وانتقده الحافظ  ا؟ ما يسمى حسن  اما يسمى حسن   ا أومن الشروط؛ يسمى حسن  
 :-رحمه هللا–العراقي 
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 قلـــي: وقـــد حســـن بعـــو مـــن انفـــرد
 

 ................................... 

، الترمذي يقول: ورد" ا"ولم يكن فرد  يريد أن يستدرك على قوله:  انفرد""وقد حسن بعو من 
حسن غريب، ويقول: حسن صحيح غريب؛ كيف يقول: غريب، وقد اشترط في الحسن أن 

فكيف  ،من أكثر من طريق ايكن مروي   "ا"لم يكن فرد  يكون قد ورد من وجوه، من غير وجه 
ة؟ كما سيأتي االستشكال في جمعه بين يحسن؛ يصف الحديث بالحسن، ويصفه بالغراب

 الصحة والحسن.
أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن: ما يقول فيه: "حديث حسن" فقط، إذا قال: 
"حديث حسن" فقط، دون حسن صحيح، ودون حسن غريب، ودون حسن صحيح غريب، فإنه 

 اف، ويكون تعريفه وحده خاص  إذا قال: غير حسن، بهذا اللفظ، فإنه ال يندرج عليه هذا التعري
لما يصفه بالُحسن فقط، قد يقول: "هذا حديث حسن"، ثم يقول: وفي الباب عن فالن وفالن 
ال مطابق؟ مطابق لثالث..، لكنه  ال ما يرد؟ وا  وفالن، ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه، وا 

 سيأتي في االنتقاد اآلخر:
ــــــــــم يكــــــــــن فــــــــــرد    ورد ا.........ول

 
ـــي: وقـــد حســـ  ـــردقل  ن بعـــو مـــا انف

 
هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ونسبه الحافظ  "وقير"هذا تعريف الترمذي 

العراقي في شرحه، وتبعه غيره إلى أنه ذكره في "العلل المتناهية"، ولم أقف عليه في "العلل 
 المتناهية" لكن هو موجود في مقدمة الموضوعات:

ــــب محتمــــر ــــا ضــــعف قري ــــر: م  وقي
 

 ................................فيه. 
 

يعني ما فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الذي فيه ضعف، لكنه ضعف قريب، وليس ببعيد، 
محتمل يحتمله أهل العلم، لكن هل هذا على طريقة التعاريف، والحدود التي تكون  اوأيض  

نه لم يبين الدرجة جامعة مانعة، ألفاظها مدخلة، ومخرجة؛ هذا ليس على طريقة التعاريف؛ أل
التي يقرب فيها الضعف ويحتمل، ولهذه التعاريف وغيرها مما ذكره أهل العلم مما ال يستطاع 

وما بكل ذا حد حصل، مثل الحسن، إذا قلنا مثل هذا  "وما بكر  ا حد حصر"به تمييز الحسن 
ذي حكم به الكالم؛ هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض األحاديث، ال

بعض أهل العلم على بعض األحاديث، أنه ال يمكن الوصول إليه؟ ال يمكن الحكم على 
الحديث بأنه حسن؛ ألننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكم، 

؟ من خالل الحدود الدقيقة المنضبطة، أو ماذالكن يبقى أن الحكم على األحاديث بالحسن ب
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القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد بحيث ينظر إليه، وال يصل إلى درجة الصحيح، من خالل 
 وينظر إليه من زاوية ال يهبط إلى درجة الضعيف؟

 ....طالب:..
ولذا الحكم  ؛بالقرائن، أما على طريقة الحدود ما يمكن؛ ألن مثل هذا ما يمكن ضبطه بحد

سهل يحكم طالب العلم،  ،سابقة الخمسةعلى األحاديث بالحسن يعني إذا توفرت الشروط ال
ن كان يصعب عليه الحكم من خالل المتن، قد يحكم من خالل السند؛ يقول: صحيح  نعم، وا 

إشكال؛ ألن الرواة كلهم ثقات، والسند متصل، لكن قد يصعب عليه من  هبهذا اإلسناد، ما في
لعلل والقوادح، من خالل ا -اأيض  –خالل النظر في الموافق والمعارض، ويصعب عليه 

يصعب عليه، ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن، نعم، مع كثرة الممارسة 
لطالب العلم تتولد لديه ملكة يجزم من خاللها أن هذا الحديث ال يمكن أن يصل إلى درجة 

، وال يمكن أن يصل إلى حد األحاديث الضعيفة، إما لقوة ))إنما األعمال بالنيات((حديث: 
ن لم يصل إلى درجة ناده بالنسبة للضعف، أو لوجود طرق تدل على أن له أصال  إس ، وا 

والنهاية وبعدين؟ نستمر على  ،ما حصل تعريف إلى اآلن "وما بكر  ا حد حصر"المجزوم به 
هذا؛ أنه ما له تعريف الحسن؟ أو نقول لطالب العلم: أكثر من المران، اقرأ القواعد النظرية، 

إشاراتهم وافهمها، ثم  لىرج، وادرس األسانيد، واستنر بأقوال األئمة، وانظر إوطبق عليها، وخ
بعد ذلك ينقدح في ذهنك أن هذا الحديث متوسط ال يصل إلى درجة الصحيح، وال إلى درجة 

معناه؟ هل نقول لطالب  ماولذلك إذا سمعنا كالم هؤالء: إنه ال مطمع في تمييزه؛  ؛الضعيف
أمور  هشيء اسمه حسن؛ ألنك لن تصل إلى تعريفه؟ في هص ما فيالعلم: تلغي الحسن خال

تنقدح في ذهن الناقد ال يستطيع التعبير عنها، وجل العلل من هذا النوع، أمور تنقدح في 
الذهن ال يمكن التعبير عنها، وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من االستحسان، من 

ن  كان بعضهم يشدد في هذا الباب، ويقول: من استحسن االستحسان في األحكام الشرعية، وا 
قد  ،فقد شرع، لكن العالم المحيط بنصوص الشريعة، وقواعد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة

ال يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خالل قواعد التعارض والترجيح، لكن ينقدح في ذهنه 
شيخ اإلسالم ينزع منزع ما يخطر على  -اأحيان  –ولذلكم تجدون  ؛ما يترجح به هذا الخبر

بالك، نعم لماذا؟ إلحاطته بنصوص الشريعة، وقواعدها ومقاصدها، لكن الطالب المبتدئ، أو 
قد يقفون في الترجيح، وهذا  -بهذه المنزلة االذين ليسو -حتى المتوسط، أو بعض أهل العلم 

تحصيلهم، مثل هذه األمور يحتاج إلى إمام من األئمة أو من سار على دربهم، وحصل مثل 
"وما بعض الطالب يقول: مادام  -اأحيان  –ولذا  ؛تحتاج إلى مران وتعب، وليست باألمر السهل

نحن ال نميزه وال ندرس الحسن،  ماذاوبعدين خالص نلغي الحسن؛ ول بكر  ا حد حصر"
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ن ، نقول: تدرس الحسن من خالل قواعدهم، أنت اآلن استنار لك شيء من الطريقنعرفه ، وا 
كان عليه مالحظات، وما حصل بها حد معروف، جامع مانع، مخرج مدخل، يجمع جميع 

من  ااألقسام، ما وجدنا للحسن مثل هذا، لكن تدرس هذه القواعد النظرية عندهم، وتنير لك شيئ  
ن لم يكن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث،  الطريق، وا 

نطبق على هذا الحديث، ما يلزم، أنت اقرأ القواعد النظرية، وقل مثل هذا في وهذا التعريف ي
 -اأحيان  –كثير من أبواب المصطلح، يعني إذا أردنا أن ننظر في أحكام األئمة الكبار نجدهم 

؛ -جل وعال-ما يعللون، وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها الجاهل كهانة، وهي إلهام من هللا 
وبعدين؟ يوقع في إشكال،  "وما بكر  ا حد حصر"؛ ألن مثل هذا الكالم بسبب طول الممارسة

ثم ماذا؟  "وما بكر  ا حد حصر"الحسن معروف عند أهل العلم، وحكموا على أحاديث بالحسن 
لكن ابن الصالح نزل كالم الترمذي على نوع من أنواع الحسن، ونزل كالم الخطابي على 

لذاته، ونزل كالم الترمذي على الحسن لغيره، يعني نوع، فنزل كالم الخطابي على الحسن 
يعرف في اصطالح المتأخرين بالحسن لذاته، يعني من طريق واحد، فيه مستور لم  الذي

تتحقق أهليته، وال فيه مخالفة، وال نكر، وال شذوذ، وليس ممن يرد تفرده، مثل هذا يعبر عنه 
م الخطابي، لكن إذا كان الحديث فيه من بأنه الحسن لذاته عند المتأخرين، وعليه يتنزل كال

هو دون هذا من الرواة، ضعف بتضعيف يقبل االنجبار عندهم، وجاء من أكثر من طريق؛ 
على هذا يتنزل كالم الترمذي، وهو ما عرف في عرف المتأخرين واصطالحهم بالحسن لغيره، 

ر، بتدقيق النظر، ببعد بان لي بإمعان النظ "بان لي ب معان النظر"يعني ابن الصالح  "وقال"
 ليس بقسم واحد، أن الحديث الحسن له قسمين: "أن له قسمين"النظر 

ـــــــه قســـــــمين كـــــــر قـــــــد  كـــــــر  ...................................  أن ل
 

فالخطابي ذكر القسم األول، وهو  "ا"قسم  كٌل يعني من الخطابي، والترمذي ذكر  "ا"قسم  
ولذا قدم في النظم الخطابي، قدم  ؛الثاني، وهو الحسن لغيرهالحسن لذاته، والترمذي ذكر القسم 

في النظم؛ ألن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره، الحسن لذاته فيه قوة بذاته، أما الحسن 
لغيره فهو في األصل فيه ضعف، لكن باجتماع طرقه اكتسب القوة؛ ألنه قد يقول قائل: لماذا 

ن إمامة الترمذي هي أعظم من إمامة الخطابي، األمر يقدم الخطابي، ويؤخر الترمذي؟ مع أ
الثاني: أن الترمذي متقدم على الخطابي فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية؛ ألن الخطابي 

يعني ابن الصالح  "وقال"ذكر القسم األول من أقسام الحسن، والترمذي ذكر القسم الثاني، 
أو ببعد النظر؛ ألنهم يقولون: أمعن الفرس في يعني بتدقيق النظر،  "بان لي ب معان النظر"

 عدوه إذا أبعد,
 أن له قسمين كر قد  كر  ........بان لي ب معان النظر
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 وزاد كونه ما عل  اقسم  
 

 
................................... 

 
دة يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟ فهي وار  "وزاد كونه ما عل "،"ما عل "

، قد يحتمل أن يكون الذي ال بنكر أو شذوذ شمال، و "  بنكر أو ش و  شم "و عن التعريفين، 
زاد ابن الصالح، زاد على تعريفهم تعريف االثنين كونهما علال، فانتفاء العلة شرط لقبول 

، الشذوذ نص "أو ش و  شم "بنكارة  "و  بنكر"الخبر في الجملة بما في ذلك الحسن بقسميه، 
ذا انتفى الشذوذ انتفت النكارة من باب أولى، ع يعني ابن الصالح على  "وزاد"ليه الترمذي، وا 

ن كان  حد الخطابي والترمذي زاد هذه زاد انتفاء العلة وزاد انتفاء النكارة وزاد انتفاء الشذوذ وا 
وكذلك  قوله زاد كل منهما، كل قد ذكر وزاد فلم يوجد اشتراط انتفاء العلة في كالم االثنين،

النكارة ال توجد وال الشذوذ في كالم الخطابي، يوجد الشذوذ في كالم الترمذي، ومن باب أولى 
ن كانت الزيادة من  انتفاء النكارة، يعني إن كان القصد زاد كل واحد منهم فكالمه مستدرك، وا 

لهم "والفقهاء كابن الصالح زاد على ما ذكراه فانتفاء الشذوذ موجود في كالم الترمذي، 
هذا من تتمة كالم الخطابي على الخالف بينهم، هل هذا الكالم تابع للحد أو مستقل  يستعمله"

نه تابع لكالمه في الحد يقول: هذا الكالم يميز إفي بيان حكم الحديث الحسن؟ فالذي يقول 
، يعني يقول: عامة الفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجر منهم يقبله"الحسن من قسيميه، "

لفقهاء، والعامة يطلق على الكل ويطلق على الغالب، والواضح من كالمه أنه يريد الكل، ا
لماذا؟ ألنه قابل العامة بالجل وهم األكثر؛ ألنه قال: وجل العلماء أو قال: أكثر العلماء منهم 

 ،ءيستعملونه محتجين به كلهم، هؤالء الفقها ايقبله، فالفقهاء يستعملونه ويدور في كتبهم كثير  
لكن العلماء الجل منهم يقبله، جمهور العلماء من أهل الحديث من أهل الشأن، من أهل 
الصنعة يقبلون الحديث الحسن، نعم منهم من رده، منهم من رد الحسن، أبو حاتم الرازي يرد 

حديثه حسن، أتحتج به؟ قال: ال، وفالن صدوق، أتحتج  :الحسن، وُيسأل عن الراوي فيقول
فأبو حاتم يرده، ويرده جمع من المتقدمين ال سميا الحسن لغيره، أما الحسن لذاته به؟ قال: ال، 

فالخالف فيه أقل، لكن أبو حاتم يرد الحسن جملة. ابن العربي له كالم في عارضة األحوذي 
 يدل على أنه ال يقبل الحسن وقبوله وقول جل العلماء بل وأكثرهم والفقهاء كلهم يحتجون به.

................................ 
 الصـــــــحي  ملحـــــــ  وهـــــــو بأقســـــــام

  

ــــــــنهم يقبلــــــــه  ــــــــر م ــــــــاء الج  والعلم
................................ 
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يعني وهو الحسن محلق بأقسام الصحيح؛ ألن الصحيح درجات، وعرفنا مراتب الصحيح فيما 
صاف هذه الدرجات تتفاوت بحسب تفاوت الرواة، وتمكنهم من أو  ،تقدم؛ فالصحيح درجات
من جميع الوجوه، أو مجموعة  أنك ال يمكن أن تجد راو مطابق لراوٍ  االقبول، ومثلما ذكرنا مرار  

من الرواة يروون مجموعة من األحاديث مطابقون لمجموعة من الرواة يروون أحاديث أخرى، 
ذا كان الراوي الواحد يتفاوت في بعض أحواله عن بعض، فخلق اإلنسان  ال بد من التفاوت، وا 

تأمل في نفسه، يعني  اهذا المخلوق العجيب الدال على قدرة الخالق، يعني لو أن إنسان  
المصانع تخرج المصنوعات على هيئة واحدة، تصنع مئات الماليين من هذا المصنوع ما تجد 

هذه المخلوقات العجيبة الدقيقة التي ال يمكن أن  -جل وعز-بينها اختالف، لكن الخالق 
لوجوه، يعني كون الصانع يصنع أشياء كثيرة على وجه واحد ليس بعجيب تتطابق بوجه من ا

يعني، لكن كونه يصنع ألوف مؤلفة كل واحد له ميزة، وكل واحد له خصيصة، وكل واحد 
يستفاد منه في وجه ال يستفاد منه في وجه آخر، يستفاد منه في غير ما يستفاد من غيره في 

وَن{}َوف ي َأنف س  هذا الوجه، هذه قدرة،  ر  م  َأَفَ  ت ب ص  ولذلك ما يمكن أن  ؛[( سورة الذاريات12)] ك 
تجد رجلين متطابقين من كل وجه، وقل مثل هذا في الرواة، فإذا كان الرواة بهذه المثابة، 
بعضهم أوثق من بعض، يعني بعضهم تعطيه من الضبط والحفظ واإلتقان تسعة وتسعين 

تنزل النسبة إلى أن يصل إلى عشرة بالمائة، يعني لو ثم  ،بالمائة، وبعضهم ثمانية وتسعين
أراد اإلنسان أن يختبر أوالده مثال، يختبر أوالده سهل االختبار أنت عارف هذا ضابط وهذا 

وأنت رجل معروف ومشهور واترك الناس يأتون  غير ضابط، اجلس في يوم العيد مثال  
ليك في هذا اليوم يطرق الباب مائة ليهنئوك بيوم العيد أو في يوم عزى ويعزونك، ويدخل ع

من بالباب؟ فالن، صادق هو ما عنده إشكال، وبالفعل  ،، افتح الباب يا ولد، فتح البابمثال  
فالن، افتح الباب للثاني، الثالث، العاشر، المائة ثم اسأله من الغد من جاء باألمس؟ هل 

ين واحد من المائة وبعضهم ال يكون خبر األوالد على وتيرة واحدة، يمكن بعضهم يخبرك بتسع
ال ما هو موجود؟ اآلن عندكم أنتم فيما بينكم في  يستطيع يستحضر وال عشرة، ظاهر موجود وا 

تيه من يشاء، لكن يبقى أن هذه نعم ؤ حفظكم وتمييزكم وفهمكم تباين كبير، وذلك فضل هللا ي
ل هذا شكر هذه تحتاج إلى شكر، يعني الذي يحفظ من أول مرة وال يستغل هذا الحفظ ه

النعمة؟ لم يشكر هذه النعمة، والذي ال يحفظ إال بألف مرة ويستغل هذه النعمة على ضعفها 
ويحفظ قدر ما يستطيع ويتعب في حفظها يرفع درجاته يا أخي، ويمكن يحصل أضعاف ما 
يحصله الذكي الذي ال يستغل الحفظ والفهم، وعاد من األجور حدث وال حرج، المقصود أن 

 لتفاوتهم تتفاوت مروياتهم وأخبارهم. اة متفاوتون وتبع  الروا 
؛ ألنه "جية**ح وهو بأقسام الصحي  ملح "من أي وجه؟  "وهو بأقسام الصحي  ملح " 

تقدم أنه في كالم الخطابي العلماء الجل منهم يقبله، يعني يحتج به، الفقهاء كلهم دون استثناء 
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هو مثل الصحيح في  اه فهو في حيز القبول، إذ  يحتجون به، والعلماء جلهم وأكثرهم يقبلون
أنظر فيه، حديث يتضمن حكم من رواية محمد  ريدالقبول، يعني يأتيك حسن تقول وهللا ما أ

وهللا هذا حفظه فيه شيء، أنا ال أقبله، نقول له: عامة أهل العلم  :بن عمرو اآلتي مثال، تقول
وله في جميع أبواب الدين بما في ذلك يقبلونه؛ ألن حديثه حسن، والحديث الحسن يجب قب

العقائد واألحكام والفضائل والتفسير والمغازي وجميع أبواب الدين؛ ألنه ملحق بالصحيح الذي 
ن يكن   ييجب قبوله، من حيث الحجية  ن لم يلحق به في القوة، إذا  ح "ل"وا  به في القوة، وا 

كانت المسألة فيها هذا الحديث ويوجد  كانت المسألة ما فيها إال هذا الحديث وجب العمل، إذا
ن ولذا يقول:  ؛رجحناه على الحسن اإن كان صحيح   ،ما يعارضه من حديث آخر نرجح "وا 

ن كان المعارض له ضعيف  يكن   يلح " رجحنا الحسن عليه  ا، يعني ال يلحق به في القوة، وا 
للترجيح، وأوجه إن كان المعارض له حسن مثله نظرنا في وجوه أخرى  ،وتركنا الضعيف

من أوجه  ا، خمسين وجه  االترجيح ذكر منها الحازمي في مقدمة االعتبار خمسين وجه  
التقييد واإليضاح  -مقدمة ابن الصالح-الترجيح، وذكر الحافظ العراقي في نكته على المقدمة 

 أكثر من مائة وجه من وجوه الترجيح، فعلى كل حال هو مقبول في حيز القبول، ويجب العمل
ن يكن   يبه،  أما  ،بالصحيح من حيث القوة، فيرجح عليه الصحيح عند التعارض ح "ل"وا 

 مع عدم التعارض فيجب العمل به.
"وهو ، قد يقول قائل: أنتم تحتجون بالضعيف؛ ألن في قوله: "ف ن يقر يحت  بالضعيف"
؟ عن ماذاعن يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، الحسن لغيره عبارة  بأقسام الصحي  ملح "

"ف ن ضعيف، وضعيف، وضعيف، اجتمعت هذه الضعاف فحكم على الخبر بأنه حسن لغيره، 
؟ قال: أنتم احتججتم بخبر فيه فالن وهو ماذا، أنتم تحتجون بالضعيف ليقر يحت  بالضعيف"

"ف ن يقر ضعيف، وفالن ضعيف في طريقه الثاني، وفالن الثالث ضعيف في طريقه الثالث، 
 ؛ ألن مفردات الحديث الحسن ضعيفة لكن بمجموعه يصل إلى الحسن لغيرهيف"يحت  بالضع

 فـــــــــ ن يقـــــــــر يحـــــــــت  بالضـــــــــعيف
 

 ................................فقــر 
 

 أجب على هذا اإلشكال
................................. 

ــــــــــر ــــــــــه بســــــــــوء حفــــــــــظ يجب   روات
 

 ......... إ ا كــــان مــــن الموصــــو  
 بكونـــــــه مـــــــن غيـــــــر وجـــــــه يـــــــ كر

 
إذا كان رواته وصفوا بشي من سوء الحفظ بحيث يضعفون بما يرجع إلى الحفظ ال بما يرجع 
إلى الديانة، بما يرجع إلى سوء الحفظ، حفظه ضعيف، ثم جاء من طريق آخر فيه أيضا فيمن 
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من طريق ثالث، وهكذا  افي حفظه ضعف، من طريق من في حفظه ضعف، ثم جاء أيض  
من جهة الحفظ وضعيف من جهة الحفظ، وضعيف من جهة اجتمعت هذا الطرق، ضعيف 

الحفظ، لماذا ضعفنا الحديث بسبب ضعف حفظ راويه؟ ألن الذي يغلب على الظن أنه ما 
ذا لم يضبطه ما يأتي به على الوجه الذي جاء به، قد يزيد وينقص ويغير المعنى  ضبطه، وا 

ل، لكن إذا جاءنا من طريق الحفظ غير مقبو  ئوكذا، هذه هي التهمة التي جعلت حديث سي
ثان، يعني اعتبرنا زيد هذا الراوي روى الحديث وحفظه عندنا في تقديرنا أربعين بالمائة فالذي 

ن أنه لم يحفظ هذا الخبر ونرده لو لم يأت من طريق آخر، لكن جاء من طريق ظغلب على ال
 راو مثله في الضعف أعطه نسبة ثالثين بالمائة يطلع.

 .طالب: المتابعة
، أو من طريق آخر شاهد، المقصود أنه جاء من طرق تجعل النفس تطمئن إلى نعمالمتابعة 

، وليس كل ثقة اأن هذا الراوي الضعيف ضبط ما روى؛ ألنه ليس كل ضعيف ما يضبط أبد  
ن لم تطابق  ال يخطئ، لكن هذه األمور أمور ال بد منها، مقدمات ال بد من الحكم بها، وا 

ونظير  "وبالصحي  والضعيف قصدوا في ظاهر   القطع"تقدم في قوله:  ولذلك كما ؛الواقع
هذه  ؟ذلك حكم القاضي، حكم القاضي إذا تقدم له مدع ومدعى عليه، المدعى أين بينتك

بينتي، نعم ظاهر البينة الصالح والعدالة يقبلهم القاضي، يقبلهم من خالل القاضي، وما يدريه 
ال يلزم أن يكون  :ا في شهادتهم ال يمنع أن يكون.. أقولأنهم على خالف ظاهرهم أو أخطأو 

ن كانوا في الواقع اتعمد   ، وجاء مدع آخر بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة يردهم وا 
ضابطين صادقين؛ ألن األحكام في الدنيا كلها معلقة على الظاهر، وكثرة الطرق ال شك أنها 

 بر. تجعل النفس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخ
ــــــــر: يحــــــــت  بالضــــــــعيف ــــــــ ن يق  ف
 رواتـــه..............................

 

 كــــــــان مــــــــن الموصــــــــو ن فقــــــــر: إ 
.................................... 

، يعني "رواته بسوء حفظ يجبر"موصوف رواته، رواته إعرابها؟ نائب الفاعل السم المفعول، 
، وعرفنا أن نسبة قبول خبر هذا ذكربكونه من غير وجه ي "بكونه من غير وجه ي كر"ينجبر 

الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ أربعين بالمائة، ثم جاءهم ما يدعمه بمثله من راو مثله 
يرتقي وينجبر هذا بهذا، الذي ُقدح في ديانته هم يقولون يشددون في شأن الديانة، في شأن 

إلى المقياس، المقياس  العدالة يشددون أكثر مما يشددون في شأن الضبط؛ ألن الضبط مرده
ذا الضبط** فضابط  االذي يمكن اعتباره، ُتعرض روايته على رواية الثقات "فمن يوافق غالب  

فمخطي".هذا مقياس الضبط، لكن العدالة؟ العدالة مردها إلى الديانة؛ ألن غير الثقة  اأو نادر  
م   إ ن}الفاسق  فتثبتوا ال بد من التثبت فيحتاط  [الحجرات سورة( 6)] {َفَتَبيَّن وا ب َنَبأ   َفاس     َجاءك 
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ال يحتاط في غيره، نعم إذا كان ُحفظ عليه هفوة وال زلة، وال مخالفة وكذا، وجاء  في أمره ما
، ما يمنع أن يقال ما لم يتواطئوا ويتفقوا على هذا الخبر، وال يمنع أن من طريق مثله مثال  

أكثر؛ ألن الذي ال يضبط ما يمكن أن يتفق  ولذالك يشددون في شأن الديانة ؛يوجد التواطؤ
مع ثان على شهادة زور نعم، لكن قد ال يضبط المشهود به، أما إذا كان الخلل في الديانة 

 ادة زور، فاألمر فيما يتعلق بالديانة أشد احتياط  ايمكن يتفق اثنين من الفساق ويشهدوا شه
 عندهم مما يتعلق بالضبط، 

 بســـــــــــوء حفـــــــــــظ يجبـــــــــــر....... 
 ن يكــــــــــــــن لكــــــــــــــ ب أو شــــــــــــــ اوا  
 

 بكونـــــــه مـــــــن غيـــــــر وجـــــــه يـــــــ كر 
ــــــر  ا ــــــم يجب ــــــو  الضــــــعف فل  أو ق

 
ن يكن لك ب" ، أو حتى متهم بالكذب يعني جرحه شديد مثل هذا ال اإذا كان الراوي كذاب   "وا 
ن يكن لكذب أو شيقبل االنجبار، " " حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة ال يقبل ولو ذاوا 

ن طرق أنت إذا عرضت حديث هذا الضعيف على أحاديث الثقات جاء من طرق، ولو جاء م
أو حديث الثقة وعرضته على حديث من هو أوثق منه وجدت المخالفة، حكمت عليه بأنه 
شاذ، جاء ما يؤيد خبر هذا الشاذ، لكنهم ال يصلون إلى مرتبة من خالفوهم، جاء ثالث يؤيد 

في حيز  اخالفوهم من الثقات، يبقى أيض  ال يرَجحون على من  احديث هذا الشاذ لكنهم أيض  
مطروح،  قوي الضعف صار الحديث متروك مثال   ،"أو قو  الضعف أو ش ا"الشذوذ وال يقبل 

 مثل هذا ال يقبل االنجبار. "فلم يجبر  ا"أو قو  الضعف مثل هذا ال يقبل االنجبار، 
االنجبار، والسيوطي الخالصة أن الضعف الخفيف يقبل االنجبار، والضعف الشديد ال يقبل 

ن قوي الضعف يقبل االنجبار، في أحد يحفظ من ألفية  هحتى نص عليه في ألفيته أنه وا 
 السيوطي. 

به مما ضعفه خفيف،  ئيعني ما ضعفه شديد ربما يكون كالذي بد وربما يكون كالذي بدي
واية من فيدل على أن له أصل يعني وجود رواية متهم بالكذب، مع رواية شديد الضعف، مع ر 

أو وجودها مثل عدمها؟ األكثر  اوصف بأمر عظيم، هؤالء وجود رواياتهم يقوي بعضها بعض  
 على أن وجودها مثل عدمها، وأنها ال تقبل االنجبار. 

السيوطي من خالل التنظير والتطبيق يجبر بعضها ببعض، ويشيرون إلى أنه إذا اجتمع 
نها تخرج من حيز إٍو شديد الضعف، يقولون: مجموعة من الروايات فيها في كل طريق منها را

 للنظر واالعتبار. الرد من غير تردد إلى أن تكون محال  
................................ 
 ســــــــندَ أ  تــــــــرى المرســــــــر حيــــــــ  أ  

 ...................... فلـــم يجبـــر  ا 
ــــــا يجــــــيء اعتضــــــدَ   أو أرســــــلوا كم
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أ  ترى " مثل سوء الحفظ، المرسل يقبل االنجباريعني مما يقبل االنجبار "المرسل"، يعني  

يعني روي من طريق مرسل  "أو أرسلوا"ا روي من طريق مسند، إذيعني  "المرسر حي  أسندا
ن كان مرسال  "كما يرويه غير من يروي عن المرسل األول، يعني يأتي من طريق ثان وا 

ترى المرسر حي  أسند أو  "أ  "اعتضدا"في بحث المرسل من كالم اإلمام الشافعي  يجيء"
، نعم المرسل يعتضد، وسيأتي تفصيله في كالم اإلمام الشافعي؛ "كما يجيء اعتضدأرسلوا 

ل وواحد في  ألن الشافعي يشترط في قبول الحديث المرسل أربعة شروط، ثالثة منها في المرس 
 الخبر المرَسل.

 أن يكون من كبار التابعين. 
 سمى ثقة غير مرغوب بالرواية عنه.أن يكون إذا سمى من روى عنه 

ذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوب   عن الرواية عنه، وأن  اأن يكون من كبار التابعين، وا 
من الحفاظ لم يخالفه، ويشترط في الحديث المرسل أن يأتي من  ايكون بحيث إذا شرك أحد  

عوام أهل العلم،  وجه آخر، إما مسند أو مرسل، أو موقوف على أحد الصحابة، أو يفتي به
، وسيأتي تفصيل شروطه كما في -رحمه هللا تعالى-يعتضد بهذا المرسل عند اإلمام الشافعي 

رسالته الشهيرة، انتهى من الكالم على الحديث الحسن، ثم بعد ذلك، الحديث الحسن بقسميه، 
نا للحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف؛ ألنه إذا عرف الضعيف وبان ل اوسيأتي مزيد  

الضعيف اجتمع لنا أكثر من ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره، وهنا لما عرف الحسن نعم، 
عرف الصحيح لغيره، لماذا؟ ألن الصحيح لغيره عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، 
عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، 

 ن لذاته إذا تعددت طرقه، ولذا قال: والصحيح لغيره هو الحس
ــــــــــةوالحســــــــــن المشــــــــــهور   بالعدال

ــــن الطــــر   ــــا م  طــــر  أخــــرى نحوه
ـــــــن عمـــــــرو( ـــــــابعوا )محمـــــــد ب  إ  ت

 

 والصــــــــد  راويــــــــه، إ ا أتــــــــى لــــــــه 
ـــــو  أن أشـــــ (  صـــــححته كمـــــتن )ل
 عليـــــــه فـــــــارتقى الصـــــــحي  يجـــــــر  

 
 ؛حفظه شيءرواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو من الديانة والصيانة بمكان، إال أن في 

لما في حفظه من الخدش، وعلى كل  اولذا وثقه بعضهم لديانته وعدالته، وضعفه بعضهم نظر  
حال الحكم المتوسط في شأنه أن يقال: حسن الحديث، ال يبلغ به مرتبة الصحيح، وال مرتبة 

))لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند الضعيف، محمد بن عمرو لما روى حديث: 
ال  ة((كل صال هذا عند الترمذي، وحكم عليه بالصحة لماذا؟ ألنه متابع له طرق أخرى، وا 

"، محمد بن بالعدالةوالحسن المشهور "فالحديث من طريق غيره موجود في الصحيحين، 
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"إ ا ، مشهور هذا الراوي بالعدالة والصدق "والصد  راويه إ ا أتى له"عمر مشهور بالعدالة 
يعني بمنزلتها ال دونها، بمنزلة هذا الطريق قريب منها  من الطر "أتى له طر  أخرى نحوها 

ن لم يكن صحيح  "صححته" لذاته إال أنه في حيز القبول  ا، يعني يصل إلى درجة الصحيح، وا 
، يعني "صححته كمتن )لو  أن أش ("والصحة لكنه صحيح لغيره لما احتف به من الطرق، 

راويه محمد بن عمرو بن علقمة  "ا )محمد بن عمرو(إ  تابعو "على أمتي ألمرتهم بالسواك، 
معروف بالعدالة والصدق، لكنه في حفظه شيء يخدش فيه بحيث ينزله عن درجة الحفاظ 

عليه "، يعني على روايته فروي من طرق، عليه" إ  تابعوا محمد بن عمرو"الثقات األثبات. 
حديث محمد بن عمرو صححه ، وهنا مسألة: فارتقى الصحيح يجري ، "فارتقى الصحي  يجر  

؟ أو نقول االحديث صحيح مطلق   الترمذي، لما له من طرق، هل نستطيع أن نقول: إن هذا
صحيح لغيره؟ ألننا صححناه بالطرق؟ الطرق منها ما في الصحيحين؛ ألن الصحيح لغيره 
درجة، األصل أن الحديث حسن، الصحيح لغيره درجة فوق الحسن، الصحيح لذاته درجة 

ة، فهل الحديث يرتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ مثل هذا قد ال يتضح فيه ما أقول بقدر ما ثاني
يتضح بحديث ضعيف، فيه راٍو ضعيف من طريق ابن لهيعة في السنن وتابعه غيره في 
صحيح البخاري، المتن ال إشكال في صحته لكن هل نستطيع أن نقول: إن حديث ابن لهيعة 

صحيح؟ بمعنى أننا نرقيه درجتين؟ أو نرقيه إلى درجة الحسن؟ صحيح؟ ألن له متابع في ال
ألن له طرق، األصل هو ضعيف، والضعيف إذا كان له طرق ترقيه ارتقى إلى الحسن، لكن 
إذا كان شاهده أو متابعه في الصحيح، هل نقول: إنه يرتقي درجة واحدة وال نزيد على ذلك؟ 

الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وهو منهج وهو معروف عند أهل العلم، وأشار 
ألننا عرفنا أن ابن لهيعة نعم وهو عدل في نفسه  ؛إلى أنه ما المانع أن يرقى إلى الصحيح
في الصحيح من طريق الثقات ، بدليل أنه مخرج اضبط هذا الحديث وأتقنه فيكون صحيح  

ونسكت؟ أو نقول:  ثبات، وعلى هذا هل نقول حديث محمد بن عمرو في الترمذي صحيحاأل
إنه صحيح لغيره؟ صحيح بطرقه؟ وما الذي يترتب على هذا القول من آثار؟ ألننا إذا صححنا 
وروينا الحديث بإسناد الترمذي قلنا حديث صحيح ولم نبين أنه صحيح بطرقه، قد يغتر بهذا 

ورد  من يقلدنا فيجد محمد بن عمرو في سند حديث ثان ما له متابع فيقول: محمد بن عمرو
في حديث صحح له فالن، لكن إذا قلنا: إنه صحيح بطرقه..... في مقابل من يريد أن يحكم 
على أحاديث محمد بن عمرو، وال شك أنه إذا قلنا تصحيحه لطرقه أحوط، وكم حصل من 

إلى المتن، نظروا إلى المتن  اتصحيح للمتأخرين؛ ألنهم اقتدوا بمن تقدمهم ألنهم صححوا نظر  
إلى اإلسناد، والتفصيل هو المطلوب، وحينما يستدرك على ابن حجر في بعض دون نظرهم 

، وصحح له في فتح الباري؛ ألنه نظر الرواة، بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثال  
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إلى أن ذاك الحديث الذي صححه توبع عليه وليس فيه مخالفة، وله في ما يشهد له فصححه 
الحافظ ابن حجر لو أتينا إلى ابن لهيعة مثال، ابن لهيعة  بهذا االعتبار لكن لم ينص، اآلن

قال في التقريب: صدوق له أوهام، وصدوق يخطئ، نعم، وقال فيه في فتح الباري: ضعيف 
في أكثر من موضع، وقال في حديث خرجه اإلمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، وقال 

هذا ال بد من التنبيه بدقة على أننا  عن بعض األحاديث: ضعيف ألن فيه ابن لهيعة، فمثل
إنما صححناه بطرقه، لئال يأتي من يرمينا إما باالضطراب أو يقتدي بنا في موضع فيضعف 
أو في موضع آخر فيصحح، يعني قال ابن حجر: روى اإلمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن 

ع األحكام، لهيعة، طيب أنت ضعفته في موضع آخر من الفتح، القارئ ما يستحضر جمي
 ويطرده، فال بد من التنبيه في مثل هذه األحكام التي ظاهرها االضطراب.  اواحد   ايأخذ حكم  

يخطئ، وقال في فتح الباري:  :عبيد هللا بن األخنس قال في التقريب: صدوق، قال ابن حبان
ل في الفرق بين الحكمين؟ لما قا مايخطئ،  :عبيد هللا بن األخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال

فتح الباري نظر إلى مرويه الذي خرجه في الصحيح؛ ألنه من رواة البخاري، وحينما حكم 
عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته لكن مثل هذه األمور ال شك أنه ال بد من أن 
ال قد يحصل الخطأ والخلط والوهم بسبب هذا  تستعمل بدقة، وال بد من شمول النظر فيها، وا 

 أعلم. وهللا 
 .وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.  
 تعالى في قسم الحسن: -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

  
ـــــــــة  ل لَحَســـــــــن   نَّ ـــــــــن  َمظ   َقـــــــــاَل : َوم 

ـــــــــــه  ف  ي  ف ي  ـــــــــــه  َقـــــــــــاَل :  َ َكـــــــــــر   نَّ
ــــــــه   ت  د  ق ل  ي  ــــــــد  ــــــــن  َش ــــــــه  َوَه ــــــــا ب  َوَم
 َفَمــــــا ب ــــــه  َوَلــــــم  ي َصــــــح     َوَســـــــَكي  

ـــاَل  ( َق د  ـــي  َش ـــن  ر  ـــه  –و)اب  ـــَو م تَّج   -َوه 
ــــــــــر     (  إنَّمــــــــــا ــــــــــام   ) الَيع م   َولإلَم
ي      ـــــح  َلـــــة  الصَّ م  ل  : ج  ـــــو   َحيـــــ   َيق 
ـــــــ ـــــــَزَل فـــــــي اإلس  َتـــــــاَج أن  ي ن   َناد  َفاح 

ــــــــب     ــــــــن    و السَّ ن  َيك  ــــــــو ه  ، وا   َوَنح 
ــــل م  (  َهــــ َّ َقضــــى َعلــــى ك َتــــاب  ) م س 
ـــــابَحا ـــــَم الَمص  ـــــو    ( إ   َقسَّ  َو ) الَبَب
ـــــَنن   ه  فــــي السُّ و  َســــاَن َمـــــا َرو   أنَّ الح 
ــــَوى َمــــا َوَجــــد   َد ( أق  ــــو  َداو   َكــــاَن ) أب 
ـــــــَده   ن  ــــــَره  َفــــــَ اَك ع   فــــــي الَبــــــاب  َغي 

ع ـــــواَوالنََّســـــ  م  ـــــر ج  َمـــــن  َلـــــم  ي ج   ي ي خ 
َحا ي  ـــــــح  ـــــــَ  الصَّ ـــــــا أط َل ـــــــن  َعليه  َوَم

 

ــــــَنن    َد( أ   فــــــي السُّ ــــــع  )أبــــــي َداو   َجم 
ـــــــــه   ك ي   مـــــــــا َصـــــــــ َّ أو  َقـــــــــاَرَب أو  َيح 
ــــــــــــــه   ت  ج  ــــــــــــــ   َ  َفَصــــــــــــــال    َخرَّ  َوَحي 
ـــــــي   ـــــــن  َثَب س  ـــــــه  الح  ـــــــَده  َل ن  ـــــــه  ع   َعَلي 

ر   ــــــَد م خ  ن  َة ع  ــــــحَّ ــــــ   الص   ل  ــــــه  :َقــــــد  َيب   ج 
ل   ـــــو  ـــــل ما( َق ـــــي )م س  ك َد( َيح  ـــــي َداو   )أب

ـــــــــَب  ـــــــــَد ) َمال ـــــــــك  ( َوالنُّ ن   ت وَجـــــــــد  ع 
ــــــــاد  ( ــــــــَد بــــــــن  أبــــــــي زَي  إلــــــــى ) َيزي 
ـــــــد     ـــــــم  الص   َرَك ب اس  ـــــــه  ، أد  ـــــــد  َفاَت  َق
م  ـــــــــــالتََّحكُّ ـــــــــــه  ب   ب َمـــــــــــا َقَضـــــــــــى َعَلي 
ـــــــان  َجان حـــــــا َس ـــــــَحاح  والح  ـــــــى الص    إل

ــــــــر   ــــــــا َغي   الَحَســــــــن  َردَّ َعَليــــــــه  إ   ب َه
ـــــد   ـــــ   َ  َيج  َف َحي  ي  ـــــع  ـــــه  ، والضَّ ي و   َير 
ـــــَده ( ـــــن  َمن  ــــن  َرأ   اقـــــَوى َقالــــه   )اب   م 

َك    ـــــــــر  ـــــــــه  َت ـــــــــع   اَعلي  َهب  م تَّس   ،َمـــــــــ  
ـــــــــــى َتَســـــــــــاه     ـــــــــــد  َأَت َحا َفَق ي   َصـــــــــــر 

 
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 

 ين.وصحبه أجمع
ه، والخالف في ذلك، وأنواعه -رحمه هللا تعالى-لما فرغ المؤلف  ، الناظم من بيان الحسن وحد  

والتمثيل على ذلك؛ بيَّن مظان الحديث الحسن؛ ألن الطالب إذا عرف الحسن سأل عن 
في الحديث  -رحمه هللا تعالى-مظانه، أين يوجد هذا الحديث الحسن؟ كما صنع الناظم 

 رفه، وبينه، ووضحه، ذكر مظانه، وهنا فعل كذلك.الصحيح، لما ع
وهذا البيت في طبعة الشيخ أحمد شاكر غلط، ومثلها في طبعة  "قال ومن مظنة للحسن" 

الشيخ حامد الفقي في بعض طبعاته حصل فيه خطأ شديد وتصحيف شنيع ال يمكن أن يفهم 
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كما بين الناظم في  ، قال من؟ ابن الصالح"قال ومن مظنة للحسن"معناه، وهنا يقول: 
كما بين في المقدمة أنه إذا قال:  ،المقدمة، حيث جاء الفعل والضمير، قال يعني ابن الصالح

 فمراده بذلك ابن الصالح. ،قال
 فحياااااااااااث جااااااااااااء الفعااااااااااال والضااااااااااامير 

 كقاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا
 

 لواحاااااااااااااااااااد ومااااااااااااااااااان لاااااااااااااااااااه مساااااااااااااااااااتور 
 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا

 
المظنة الموطن، والذي يعرف المظان بدقة هو  ومن مظنة الحسن""قال يعني ابن الصالح،  

يقسمونه إلى فقيه  طالب العلم الذي يسهل عليه التحصيل؛ ألن العلماء يقولون: الفقيه مثال  
بالفعل، وفقيه بالقوة القريبة من الفعل، فإذا كانت لديه أهليه بمعرفة المظان بحيث يتيسر له 

ن لم يكن بالفعل، المسائل ليست بحث المسألة والوقوف عليها  من مظانها بسرعة هذا فقيه وا 
حاضرة في ذهنه لكنه يعرف مظانها بحيث يطلع على جلها؛ فالطالب أو الباحث الذي يطلب 

من مسائل  في العبادات قالوا: هات لنا مسألة مثال   منه أن يحضر مسالة من كتب الفقه مثال  
، أو يقال له: هات المسألة في الجنايات ني عشر مثال  الصالة من المغني، فيأتي بالجزء الثا

ان، هذا فقيه بالفعل أو ظان؟ ال يعرف المظويأتي بالجزء األول أو الثاني، هذا يعرف الم
وهذه  ،بالقوة؟ ال بهذا وال بهذا، وبعض الناس من خالل الخبرة والدربة في البحث في الكتب

دون على اآلالت لن يستفيدوا فائدة مثل من يعاني ولذا الذين يعتم ؛تحتاج إلى معاناة ومعرفة
الكتب. بعض الطالب ممن له خبرة ودربة تقول له: أعطني مسألة كذا، يمسك الكتاب ويفتح 

تحتاج إلى  ،الصفحة فيتقدم أو يتأخر صفحة أو صفحتين بالكثير، المسألة تحتاج إلى خبرة
الذي ال يعرف المظان تكلفه ببحث  امعاناة ودربة، كثرة مراجعة للكتب ليعرف المظان، أم

مسألة، ما يعرف وال كتاب توجد فيه هذه المسألة، مثل هذا يحتاج إلى تدريب من جديد، فالذي 
"جمع ، الحديث الحسن "ومن مظنة للحسن"يعرف المظان يسهل عليه تحصيل العلم، قال: 

األكثر، ثالث كتب ، سنن أبي داود التي هي ثالث كتب السنة عند أبي داود أ  في السنن"
السنة عند األكثر على خالف بينهم، بعضهم يرجح النسائي؛ ألنه أقوى في الشرط بالنسبة 
للرواة، وأكثر فوائد من حيث الصناعة، في بيان العلل وغيرها، ومنهم من يرجح الترمذي يجعل 

لكن األكثر على  الثالث الترمذي لكثرة فوائده الحديثية في أبوابه وفي أنواع علوم الحديث كلها،
أقوى من شرط  اأن سنن أبي داود شرطه أقوى من شرط النسائي على ما سيأتي، وهو أيض  

وقد أَضرَب عن رواة خرج لهم الترمذي، فهو ثالث الكتب بعد الصحيحين، أعني من  ،الترمذي
ال تقدم أن صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم الذي اشترطت  الستة وا 

ن لم يوفي مؤلفوها بهذا الشرط إال أنها من مظان الصحيح وقد تقدم. فيه  ا الصحة وا 
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رحمه هللا -وسيأتي في بحث المسانيد أنها في المرتبة دون السنن، كما سيأتي في قول الناظم 
 : -تعالى

ـــــــ  ـــــــا جع ـــــــة م ـــــــي رتب ـــــــا ف  ودونه
 

 علــــــى المســــــانيد فيــــــدعى الجفلــــــى 
 

ي هي مظان الحديث الحسن، أو من مظان الحديث هذا سيأتي، يهمنا اآلن كتب السنن الت
هذه للتبعيض من مظان، بعض مظان الحديث الحسن  "من" "ومن مظنة"ولذا قال:  ؛الحسن

جمع أبي داود وما يتلوه من الكتب، جمع أبي داود السجستاني سليمان بن األشعث في سننه 
، وبهذا تتميز كتب السنن، تمتاز الذي رتبه على األبواب الفقهية، وذكر فيه األحاديث المرفوعة

عن المصنفات التي يجمع فيها المرفوعات والموقوفات واآلثار والمقطوعات هذه ميزة السنن، 
أحاديثها في الغالب مرفوعة،  امرتبة على أبواب الفقه، وهي أيض  و فتتميز السنن بأنها مذكورة 

لماذا صار من مظان الحسن؟  تعليل "أ  في السنن، ف نه" اوال يذكرون الموقوف إال نادر  
فإنه قال، فإن أبا داوود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه  "ف نه قال:  كري فيه"
، ما "ما ص  أو قارب أو يحكيه"أي في السنن، أي في كتابه ذكر فيه  "ف نه قال  كري فيه"

وقسم منه يقارب هذا للتنويع والتقسيم، فقسم منه صحيح،  "أو"صح أو قارب أو يحكيه، و 
الصحيح، وقسم منه يحاكي أو يحكي الصحيح ويشبهه، وعبارته في رسالته إلى أهل مكة 
بالواو فإني ذكرت فيه ما صح، فإني ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، بالواو وهي 
ن جاءت بمعنى الواو، إال أنها  ن جاءت للتنويع وا  أوضح في المراد؛ ألن ذكر الجميع و"أو" وا 

تمل معاني أخرى بخالف الواو؛ ألن أو تأتي للتخيير، تأتي لإلباحة، تأتي للتقسيم، تأتي تح
يعني مما سبق تعريفه مما اجتمعت فيه  "ما ص "للشك، تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس، 

الذي قارب الصحيح لكنه ال يلحق به، نعم، مثل الصحيح لغيره،  "أو قارب"شروط الصحيح 
يعني يشابهه ويضارعه وهو الحسن. ذكر األقسام  "أو يحكيه"الحسن بمفرداته وقد يدخل فيها 

الضعيف، وذكر في كتابه  االثالثة واألنواع الثالثة، وكلها في حيز القبول، وذكر فيه أيض  
 فإنه يبينه.  الكن إذا كان الضعف شديد   ،الضعيف

وفي  "وما به وهن" ذلك في رسالته إلى أهل مكة. ىونص عل "وما به وهن شديد قلته"
، يعني وما سكت عنه "وحي   ، فصال  خرجته"يعني ضعف شديد التزم بيانه  "وهي"نسخة: 

 فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته. 
ــــــــه ــــــــه وهــــــــن شــــــــديد قلت  ومــــــــا ب

 
 ................................. 

 
، إذا كان يبين الضعف يبين العلة القوية، مفهومه أنه ال يبين الضعف غير الشديد، أنه يسكت

وما  :الشديد مفهومه أنه يسكت عن الضعف غير الشديد الخفيف، وهل يتفق هذا مع قوله
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وما سكت عنه فهو حسن؟ هل يتفق التنصيص  ،سكت عنه فهو صالح؟ بصيغة التمريض
ال ما يتفق؟ نعم؟  على بيان الضعف الشديد مع كونه يسكت عن الصالح فقط، يتفق وا 

 طالب:......
، خلونا نناقش عبارته، هو يبين الضعف الشديد، وما يسكت عنه فهو صالح، ومفهوم أو ال

مقتضى بيانه للضعف الشديد أن الضعف غير الشديد ال يبينه، ومع ذلكم هذا الذي ال يبينه 
يصفه بأنه صالح، يتفق هذا، منطوق الجملة الثانية هل يتفق مع مفهوم الجملة األولى؟ يتفق 

ال ما يتفق؟ يعني مفهوم الجملة األولى: أنه ال يبين الضعف الخفيف، ومنطوق الجملة  وا 
ن الصالحية أعم من أن تكون إ :الثانية: أن ما سكت عنه فهو صالح، ال يتفق إال إذا قلنا
، الالحتجاج، وحينئذ يكون صحيح   الالحتجاج، أو االستشهاد، نعم؛ ألن الخبر قد يكون صالح  

ذي يحتج به، وقد تكون الصالحية لالستشهاد، فيقبل فيها، ويدخل في ؛ ألن هذا هو الاأو حسن  
ذا قلنا: إن الصالحية أعم من أن تكون  هذه الصالحية الضعف الخفيف، هذا ليس بشديد، وا 

ال ما هو بواضح؟ يستقيم كالمه على هذا،  ،لالحتجاج، أو لالستشهاد استقام كالمه، واضح وا 
ال ما يستقيم؟  وا 

 رأي ابن الصالح، نعم؟ "فصال  خرجته" اال يكون ضعفه شديد  يعني  "وحي   "
 طالب:......
 على كالمه؟
 طالب:......

ذا سكت ولم يبين فالضعف ليس بشديد  ،على كالمه؛ ما به وهن شديد يبينه، التزم بيانه، وا 
على هذا، وقد يكون من األنواع الثالثة دون الضعف الشديد، الصحيح والحسن، يدخل فيما 

عنه الصحيح والحسن والضعيف الذي ضعفه غير شديد، ومقتضى قوله: فهو صالح  يسكت
ينافي أو يناقض مفهوم الجملة األولى؛ ألننا إذا قلنا: الصالحية لالحتجاج، نعم أشكل على 
ذا قلنا: إن الصالحية أعم من أن تكون لالحتجاج، أو االستشهاد؛ فما  مفهوم الجملة األولى، وا 

، ويصلح أن يكون ا، أو حسن  ايكون لالحتجاج، إذا كان صحيح  سكت عنه يصلح أن 
 لالستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد.
يبين ضعف الحديث بالتنصيص على  ا"البيان" كيف يقع بيان أبي داود بعد األحاديث؟ أحيان  

أرجح منه،  بذكر ما يخالفه مما هو ابجرح بعض رواته، وأحيان   اأن الحديث ضعيف، وأحيان  
وهو أعم، لكن هل التزم بيان كل ضعف شديد؟ الواقع ال، قد يقال عنه: إن الضعف الشديد 
الذي ال يخفى على آحاد الطالب ال يلتزم بيانه، وأما الضعف الشديد الذي يخفى على طالب 

 أو وهم شديد فقد بينته، يشمل الجميع كل "وما به وهن شديد"نه، لكن عموم قوله: العلم بي  
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يشهد بخالف ذلك، فهناك أحاديث ضعيفة،  -واقع الكتاب-ضعف شديد يبينه، والواقع 
على فطنة الطالب والقارئ، أو يقال: إن البيان  اوأحاديث شديدة الضعف ولم يبينها، اعتماد  

نها، أعم من أن يكون في السنن، قد يكون بين في السؤاالت، سئل عن بعض األحاديث وبي  
نه، وقد يكون بين علة حديث في موضع من خالل إسناده وجاء وبي   سئل عن بعض الرواة

حديث آخر من خالل هذا اإلسناد الذي بينه في موضع آخر، وسكت عنه؛ ألنه بينه في 
في هذا الخبر؛ يحتاج أن يكرره في كل خبر يرويه؟ ال يحتاج،  هموضع، مادام أن فالن عل  

بأن روايات سنن أبي داود متفاوتة،  اكة، علم  وعلى كل حال هذا كالمه في رسالته إلى أهل م
أبو داود كغيره من الكتب؛ كتب السنة األصلية لها روايات، فهناك رواية اللؤلؤي، وهناك رواية 
ابن داسة، وهناك رواية ابن العبد، وفي كل رواية ما يخالف الرواية األخرى من زيادة ونقص 

ن في رواية، ولم يبين في رواية ديث؛ فقد يكون بي  في األسانيد والمتون، وفي الكالم على األحا
 أخرى، الروايات الثالث كلها مشهورة، ومعروفة؛ هناك روايات أخرى غير مشهورة، نعم؟

 طالب:......
 كأن اللؤلؤي أشهره، وهي التي عليها شرح الخطابي، يقول:

 فمــــــا بــــــه ولــــــم يصــــــح  وســــــكي
 

ــــــي  ــــــه الحســــــن ثب ــــــده ل ــــــه عن  علي
 

يعني بسنن أبي داود، يعني ما هو  "فما به"هو يحكي كالم ابن الصالح هذا كالم الناظم، و 
يعني غير مخرج في الصحيحين، وال نص أحد من  "ولم يصح "موجود في سنن أبي داود 

األئمة على صحته في كتابه ال فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة التصحيح والتضعيف 
وال  سكت عليه لم يبين ضعفه "عليه"داود عنه أبو  "ولم يصح  وسكي"عند ابن الصالح 

يعني هو حسن عند أبي داود، حسن عند أبي  "عنده له الحسن ثبي"صحته، سكت عنه 
-داود، اآلن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد؛ فهل مقتضى هذا أن ما ال يبينه 

فيه الصحيح،  غير شديد؟ يدخل فيه الحسن، ويدخل ايدخل فيه الضعيف ضعف   -على ما تقدم
 ويدخل فيه الصحيح.
انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في  هاالنقطاع، في هلرأيه في اابن الصالح طرد  

أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه األئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس 
إلى هذا القول رأيه الذي لبينه، إذن يتوسط في أمره، والذي جره  ابضعيف؛ ألنه لو كان ضعيف  

ولذا حكم على األحاديث التي  ؛سبقت اإلشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف
 في مستدرك الحاكم، وقال:

 ......................... مااااااا انفاااااارد
 

 بااااااااااه فااااااااااذاك حساااااااااان مااااااااااا لاااااااااام ياااااااااارد 
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 لكن الحافظ العراقي قال: "بعلة"
 ........والحاااااااااااااااق أن يحكااااااااااااااام بماااااااااااااااا

 
 والبساااااااااااتي ياااااااااااداني الحاكماااااااااااايلياااااااااااق  

 
لكن هل من خالل رأي ابن الصالح أننا نحكم على األحاديث بما يليق بها؟ ال، ليس لنا ذلك، 

أو يكون في كتاب متوسط، مثل سنن أبي داود،  ،فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم
 "عنده له الحسن ثبي"فيحكم له بالحسن 

 ............................وســـــكي
 

ــــــ  ــــــيعلي ــــــه الحســــــن ثب ــــــده ل  ه عن
 

ال عند ابن الصالح؟ نعم  سكت أبو داود عليه، خرجه في  "وسكي عليه"عند أبي داود، وا 
أي بالكتاب من األحاديث التي لم تصحح، ولم تخرج في  "فما به"كتابه، وسكت عليه، 

"عنده له الضمير يعود على من؟  "عنده"الصحيحين، وسكت عنها أبو داود، سكت عليها 
له هذا يحتمل أن يكون تعود إلى ابن الصالح؛ ألنه يرى هذا الرأي، وجره إلى  ن ثبي"الحس

ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، ويحتمل أن تعود على أبي داود نفسه، فيكون 
عند أبي داود، ويكون مأخذ هذا الحسن من قوله: صالح، واألولى أن يقتصر على  احسن  

، ويقلد أبا داود في حكمه؛ أبو داود ما قال: وما سكت عنه فهو امقلد  تعبيره، إذا كان اإلنسان 
حسن إال في رواية ذكرها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وذكرها بصيغة 
التمريض، لكن المعروف في رسالته إلى أهل مكة أنه قال: ما سكت عنه فهو صالح، فإذا 

 نقول: صالح.كانت المسألة تقليد فليقلد صاحب الشأن، 
قال: وهو متجه، يعني  "-وهو متجه-"قال الفهري السبتي إمام من أئمة الحديث  "وابن رشيد"

رأي وجيه، مما يرد به على ابن الصالح، واستحسنه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، وقال 
 فيه الناظم:

 ........................وهـــو متجـــه
 

ـــــد مخرجـــــه  ـــــ  الصـــــحة عن ـــــد يبل  ق
 

قد إذا وليها الفعل  "قد يبل "بلغ ما سكت عنه أبو داود الصحة، وهذا كثير، وقد هذه قد ي
ذا وليها الماضي صارت للتحقيق،  المضارع تكون للتكثير، أو للتقليل؟ للتقليل هذا األصل، وا 

{}: -جل وعال-لكن ماذا عن قوله  م  نك  ق يَن م  َلم  َّللاَّ  ال م َعو   ؟ ، لماذاب[ا( سورة األحز 21)] َقد  َيع 
هل الصحيح فيما سكت عنه أبو داود  "قد يبل  الصحة عند مخرجه"للتحقيق هذه، تحقيق 

ال كثير؟ كثير، هو ليس بالقليل، يعني األحاديث المضعفة في سنن أبي داود تبلغ ربع  قليل، وا 
 الكتاب؟ ما تبلغ ربع الكتاب، ال تبلغ ربع الكتاب، والحسن فيه كثير، والصحيح كثير.
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 وهـــــــو متجـــــــهبــــــن رشـــــــيد قـــــــال وا
 

ـــــد مخرجـــــه  ـــــ  الصـــــحة عن ـــــد يبل  ق
 

وعلى كل حال هذا الكالم كله الذي يجر إليه رأي ابن الصالح، ويناسب غير المتأهل 
للتصحيح والتضعيف، أما من تأهل للتصحيح والتضعيف، والنظر في األسانيد والمتون، 

ن كان أهل والموافقة والمخالفة مثل هذا ال يعنيه هذا الكالم؛ ال من  قريب، وال من بعيد، وا 
ما يقول: سكت عنه أبو داود فهو صالح،  االعلم يعتنون بسكوت أبي داود، فالنووي كثير  

يقول: فهو صحيح، في شرح المهذب، وغيره، والمنذري في  ايقول: فهو حسن، وأحيان   اوأحيان  
أبو داود دائر بين مقدمة الترغيب ذكر أنه يعتمد على سنن أبي داود، وأن ما يسكت عنه 

الصحة والحسن، فكوننا نحكم عليه بالحسن تحكم، بل نقول كما قال الحافظ العراقي بالنسبة 
لمستدرك الحاكم: والحق أن يحكم بما يليق، تدرس األحاديث، ويحكم على كل حديث منها بما 

 يليق به من الصحة، والحسن، والضعف.
لكنه ليس بشديد  ،ضعيف ا، وفيه أيض  اكثير   اقد يبلغ الصحة عند مخرجه كما أن فيه حسن  

وقول ابن رشيد، وهو يرد على ابن  "عنده له الحسن ثبي"الضعف، إذا سكت عنه، قوله: 
 الصالح:

ـــــد مخرجـــــه  ................................... ـــــ  الصـــــحة عن ـــــد يبل  ق
 

يبل  الصحة عند "قد نه حسن عند أبي داود، يقول ابن رشيد: إكأنه يرد قول ابن الصالح: 
 يعني أبو داود. مخرجه"

 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا
 

 ................................... 

اإلمام أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الحافظ الشهير؛ شارح 
ما الترمذي، وصاحب السيرة؛ عيون األثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كتاب من أنفس 

 كتب في السيرة
 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا

 
 ................................... 

من أفضل شروح جامع الترمذي، ولم يكمله،  -اأيض  –شرحه لجامع الترمذي النفح الشذي 
 كمله الحافظ العراقي، وابنه، والسخاوي.
 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا

 
 اقـــــــول أبـــــــي داود يحكـــــــي مســـــــلم   
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ال: ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه، وما به إلى آخره؛ يدل على أنه ذكر أبو داود لما ق
الصحيح الذي في أعلى الدرجات، والذي يليه في الدرجة الذي دونه والذي يحكيه مما هو دون 
ذلك من الحسن، وذكر فيه الضعيف، والتزم بيان الضعيف، فخرج أبو داود أحاديث الدرجة 

ة التي تليها، وخرج أحاديث الطبقة الثالثة التي تليها بناء  على أنه العليا، خرج أحاديث الطبق
 قال:

 مااااااااااااا صااااااااااااح أو قااااااااااااارب أو يحكيااااااااااااه  ...................................
 

في قوله: ما صح، وما يشبهه، يشبهه الصحيح وما يقاربه يدل على أن أحاديثه متفاوتة،  
 الرابعة الضعيف، وهذا التزم بيانه. درجات منها العليا، ثم الذي تليها، ثم الطبقة

 يقول: إن أبا داود في تقسيمه ألحاديث كتابه على هذه الطريقة يحكي تقسيم مسلم:
 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا

 
 اقـــــــول أبـــــــي داود يحكـــــــي مســـــــلم   

 
يعني يحكي نظير تقسيم اإلمام مسلم ألحاديث كتابه، أحاديث صحيح مسلم هل هي على 

رجة العليا؟ منها ما هو بالدرجة العليا، ومنها ما هو في الدرجة التي وتيرة واحدة كلها بالد
تليها، ومنها ما هو في الطبقة الثالثة، وأما الرابعة على خالف بين أهل العلم في الثالثة 

 والرابعة، أما الرابعة فلم يخرج منها، بل أضرب عن أهلها.
 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا

 
 اقـــــــول أبـــــــي داود يحكـــــــي مســـــــلم   

 
 يعني مسلم: "حي  يقول"

ـــــة الصـــــحي    ـــــ  يقـــــول: جمل  حي
 

 ................................... 

 يعني جملة األحاديث الصحيحة التي نحتاج إليها، ونعتمد عليها:
 توجـــــــــــد عنـــــــــــد مالـــــــــــك والنـــــــــــب   ................................. 

 
ال نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان يعني من الرواة الحفاظ األثبات، قد نحتاج إلى حديث ف

إنما نجده عند طبقة تليهم في الحفظ والضبط واإلتقان، فهل نترك هذا الحديث؛ ألن هؤالء أقل 
 من الثالثة،

ـــــة الصـــــحي    ـــــ  يقـــــول: جمل  حي
 

 توجـــــــــــد عنـــــــــــد مالـــــــــــك والنـــــــــــب  
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 يعني مسلم "فاحتاج"
 ................أن ينزل في اإلسناد

 
ـــــــــا  ـــــــــي زي ـــــــــن أب ـــــــــد ب ـــــــــى يزي  دإل

 
نحو يزيد بن أبي زياد كعطاء ابن  "ونحوه"احتاج أن ينزل إلى أحاديث الطبقة التي تليها 

السائب، وليث ابن أبي سليم، مع أنه يخرج أحاديث هؤالء في المتابعات، ولم يكثر من 
 التخريج لهم:

 فاحتـــــــاج أن ينـــــــزل فـــــــي اإلســـــــناد
 

ـــــــــاد  ـــــــــي زي ـــــــــن أب ـــــــــد ب ـــــــــى يزي  إل
 

يريد أن يلزم ابن الصالح بأن يحكم على أحاديث مسلم بما  ونحوه، ابن سيد الناس "ونحوه"
حكم به على أحاديث أبي داود؛ ألن تقسيم أبي داود ألحاديث كتابه قريب من تقسيم مسلم 

يقول في مقدمة صحيحه، يقول: "فإننا نتوخى أن  -رحمه هللا تعالى-ألحاديث كتابه، فمسلم 
ها أهل استقامة في ييرها، وأنقى من أن يكون ناقلنقدم األخبار التي هي أسلم من العيوب من غ

تقان لما نقلوا؛ لم يوجد في روايتهم اختالف شديد، وال تخليط فاحش، كما قد عثر  الحديث، وا 
فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من 

ن ليس بالموصوف بالحفظ، واإلتقان كالنصف يقع في أسانيدها بعض م االناس أتبعناها أخبار  
ن كانوا في المنزلة  ن كانوا فيما وصفنا دونهم.." يعني على أنهم وا  المقدم قبلهم، على أنهم، وا 
دونهم "..فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي 

ن كانوا بما زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال اآلثا ر، ونقال األخبار، فهم وا 
وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من اإلتقان، 

 ،رفيعة درجة العلم أهل عند هذا ألن ؛والمرتبة الحال في يفضلونهم الرواية في واالستقامة
 ويزيدبن السائب،  عطاء :سميناهم ذينال الثالثة هؤالء وازنت إذا نكإ ترى  أال، سنية وخصلة

 وسليمان ،المعتر بن بمنصور ابن أبي سليم، إذا وازنت هؤالء الثالثة وليثبن أبي زياد، 
سماعيل ،األعمش  ال لهم مباينين وجدتهم ؛فيه واالستقامة ،الحديث إتقان في خالد أبي بن وا 
حفظ  صحة من عندهم ضاستفا للذي ذلك في بالحديث العلم أهل عند شك ال ،يدانونهم
تقانهموسليمان،  واألعمش منصور ، وليث ويزيد عطاء من ذلك مثل يعرفوا لمو  ،لحديثهم وا 

 أبي بن عوف مع السختياني وأيوب ،عون  كابن األقران بين وازنت إذا هؤالء مجرى  مثل وفي
 وأيوب عون  بنا أن كما سيرين وابن ،الحسن صاحبا وهما ؛الحمراني وأشعث ،جميلة
ن ،النقل وصحة ،الفضل كمال في بعيد هذين وبين ،بينهما البون  أن إال باهماصاح  كان وا 
 من وصفنا ما الحال ولكن ،العلم أهل عند وأمانة ،صدق عن مدفوعين غير وأشعث ،عوف
 ".العلم أهل عند المنزلة
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ن، هذه الطبقات، فالطبقة األولى يمثل بمنصور، واألعمش، ويمثل بالطبقة الثانية بابن عو 
وأيوب السختياني، إذا قارنتهم مع عوف بن أبي جميلة األعرابي، وأشعث الحمراني؛ وجدت 
الفرق، ثم بعد ذلك تأتي في الدرجة الدنيا من ذكر مثل يزيد بن أبي زياد، وعطاء والسائب، 

 وليث ابن أبي سليم.
منصور، يقول: إذا كان هؤالء الرواة يخرج لهم مسلم، وهم متفاوتون؛ فلنجعل أحاديث 

واألعمش الصحيحة في الدرجة العليا، والتي تليها ما قاربه ويشبهه، والدرجة الثالثة؛ درجة 
ال غير مطابق؟ يقول:  يزيد، وعطاء، وليث هؤالء درجة ما يحكي الصحيح، التنظير مطابق، وا 

 ؟نعمو.. 
 طالب:.....

على طبقات موجود في هذا  ، تقسيم الرواة على طبقات، تقسيم الرواةايعني كون التقسيم موجود  
 ولذا قال: ؛التخريج لهؤالء الطبقات موجود عند الجميع اوهذا، وأيض  

 ولإلمــــــــــــــــام اليعمــــــــــــــــر  إنمــــــــــــــــا
ـــــة الصـــــحي    ـــــ  يقـــــول: جمل  حي
 فاحتـــــــاج أن ينـــــــزل فـــــــي اإلســـــــناد
ــــــــــن  و الســــــــــب  ن يك ــــــــــوه وا   ونح

 

 اقـــــــول أبـــــــي داود يحكـــــــي مســـــــلم   
 توجـــــــــــد عنـــــــــــد مالـــــــــــك والنـــــــــــب 
 إلـــــــــى يزيـــــــــد ابـــــــــن أبـــــــــي زيـــــــــاد

................................... 
 

"قد فات يزيد بن أبي زياد ونحوه  "قد فاته"مالك، وشعبة، وسفيان يعني السابق  " و السب "
يعني يشترك مع مالك، وشعبة،  "باسم الصد "ما فاته  "أدرك"أدرك يزيد ابن أبي زياد  فاته"

ن لم يلحق به في الحفظ، والضبط،  وسفيان باسم الصدق، والستر الذي ذكره اإلمام مسلم، وا 
 واإلتقان.

ـــــــــن  و الســـــــــب  ن يك  .......... وا 
 

 قــــــــد فاتــــــــه أدرك باســــــــم الصــــــــد  
 

 ثم قال:
 هــــــ  قضــــــى علــــــى كتــــــاب مســــــلم

 
ــــــــــــه.........   بمــــــــــــا قضــــــــــــى علي

 
اآلن ابن الصالح حينما يقول: إن ما سكت عنه أبو داود يحكم  "بالتحكم"يعني على أبي داود 

ال ليس بتحكم له بالحسن؛ هذا تحكم، مادام األنواع كلها موجودة، موجود فيما سكت عنه  ؟وا 
الصحيح، والضعيف، والحسن؛ فلماذا يحكم عليه بواحد منها دون مرجح؛ أليس هذا هو 

 التحكم؟! نعم:
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 هــــــ  قضــــــى علــــــى كتــــــاب مســــــلم
 

 بمــــــــــا قضــــــــــى عليــــــــــه بــــــــــالتحكم 
 

اود؛ ألن التقسيم متقارب، يحكم على أحاديث مسلم بمثل ما حكم به على أحاديث أبي د ييعن
لكن هل هذا الكالم مقبول من ابن سيد الناس؟ على كالمه، وتقسيمه يعني حديث يزيد بن أبي 

مام مسلم لن يرتقي عن الحسن، لكن إذا نظرنا إلى أن اإل -بمفرده–زياد، وعطاء بن السائب 
 اديث هؤالء، وأيض  ينتقي من أحاديث هؤالء، وأبو داود يخرج لهم في األصول، ينتقي من أحا

أحاديثهم في المتابعات، والشواهد ال في األصول، وفرق بين كتاب التزمت صحته، واشترط 
مؤلفه الصحة، ولم يذكر فيه الوهن الشديد؛ كما ذكر أبو داود في كتابه، كتاب التزمت 

اب؟ صحته، وتلقته األمة بالقبول، على ما تقدم في منزلة الصحيحين؛ هل يداني هذا أدنى كت
افترض أن اإلسناد الذي خرج به مسلم في صحيحه الحديث نفس اإلسناد، ونفس صيغ األداء 

حديث أبي داود في مصاف  :على الصورة المجتمعة في سنن أبي داود؛ هل نستطيع أن نقول
، أو مخالفة، يعني حينما احديث مسلم؟ ولو كان بالصورة المجتمعة، ولو لم يتضمن خالف  

 ؟ماذابإسناد، ويعارضه حديث في سنن أبي داود بنفس اإلسناد؛ نرجح  ايخرج مسلم حديث  
 طالب: مسلم.

مسلم؛ ألن األمة تلقت الكتاب بالقبول، والمؤلف انتقى أحاديثه، وله شفوف في االنتقاء، وكتابه 
شاهد على ذلك، وتصرفه في سياق المتون، واألسانيد يدل على براعة فائقة ال توجد عند غيره، 

إن كتاب أبي داود لوجود هذه األقسام يضاهي كتاب الا..، هذه األقسام موجودة عند  ونقول:
الطبراني، والبيهقي، وغيره، عندهم صحيح كثير، وعندهم حسن كثير، وعندهم ضعيف كثير، 
نقول: هذا مثل مسلم؟ وقل مثل هذا في جميع الكتب التي فيها األنواع الثالثة؟ ال يمكن أن 

تقانه، وتلقي األمة بالقبول،  يقال بهذا، لو لم يكن إال دقة مسلم، وشدة تحريه، وضبطه، وا 
واألئمة يقولون: إن تلقي األمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، واألئمة أثبتوا 
ال من حيث األسانيد قد ال تثبت؛ ألن األمة تلقتها  أحاديث ضعيفة؛ لتلقي األمة لها بالقبول، وا 

 وها وعملوا بها.بالقبول، فأثبت
فإذا كان مثل هذا في حديث ال يثبت عند النقد؛ فكيف بأحاديث ثابتة في أصح الكتب بعد 

ال يعني أن  البخاري؟ مسلم اشترط الصحة، ووفى، والتزم بما شرط، كونه نزل عن شرطه قليال  
غيره  شرطه قد اختل؛ ألن اإلنسان قد ينزل، ويقبل خبر من ال يقبل خبره بمفرده، لكنه مع

يقبل، وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ والضبط واإلتقان بأنه ضبط هذا 
 الخبر؛ فيخرج له:

 هــــــ  قضــــــى علــــــى كتــــــاب مســــــلم
 

ــــــــــــه.........   بمــــــــــــا قضــــــــــــى علي
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 "بالتحكم".يعني على أبي داود 
 :-رحمه هللا تعالى-ثم قال الناظم 

غوي، إمام من أئمة الفقه والحديث، توفي سنة الحسين بن مسعود الب ،محيي السنة "والببو "
ستة عشرة وخمسمائة، له شرح السنة، وله التفسير، وله مصابيح السنة، شرح السنة يذكر 
أحاديث بأسانيده هو، وقد يخرج األحاديث عن طريق األئمة في كتبهم، لكنه اعتمد نقل 

علق على هذه األحاديث بأسطر ، وي-عليه الصالة والسالم-األحاديث بأسانيده منه إلى النبي 
، خاٍل عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشراح، ايسيرة بكالم في غاية الجودة، نفيس جد  

فشرحه في شرح السنة جميل، ولطيف وله درر وفوائد ونفائس قد ال توجد عند غيره على 
ى شهرين، ما يزيد اختصاره، فإذا كان مثل فتح الباري يحتاج إلى سنتين، فشرح السنة يحتاج إل

على هذا، شرح لطيف، وجميل، وواضح، وبإمكان طالب العلم يقرأه في شهرين، فمثل هذه 
الشروح اللطيفة التي تولد ملكة عند طالب العلم في فهم السنة، ال سيما وأن فيه أحاديث قد 

ذا لو براعة  في شرحها، فمثل ه -رحمة هللا عليه-تكون في كتب غير مشروحة، ويبدي اإلمام 
، والوقت وقت إجازة يعني لو ا، بدأ طالب العلم بقراءته، وهذا ما يأخذ وقت  ابدئ به لكان طيب  

قضيت اإلجازة بمثل هذا من أنفع األمور، له كتاب اسمه المصابيح "مصابيح السنة" هذا 
الكتاب رتبه مؤلفه على األبواب، وقسم أحاديث األبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان، 

بالصحاح ما خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، والحسان ما خرج في السنن، هذا  ويقصد
الكتاب فيه قصور في العزو، جاء الخطيب التبريزي فعمل على هذا الكتاب، وأضاف إليه، 
وعزا أحاديثه، ورتبه على فصول حسب قوة األخبار وضعفها، والكتاب في الجملة مرتب على 

 أ في أحاديث األحكام، واآلداب، وغيرها.األبواب، وهو من خير ما يقر 
وألهل المشرق من الهنود، وغيرهم عناية فائقة بالمشكاة، يعني هي مقدمة على كل كتاب 

قراء المشكاة؛ طبعت عندهم مرار   ، وشرحت اعندهم؛ يعني ديدن علمائهم، وشيوخهم قراءة، وا 
تب األصلية الستة، الفائدة قريبة شروح كثيرة؛ ألن الفائدة من المشكاة قريبة أقرب منها من الك

 يعني مباشرة تحصل على الفائدة.
 والببــــــــــو  إ  قســــــــــم المصـــــــــــابحا

 
 ................................... 

المصابح: مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج؛ كما يجمع مرسل على مراسل 
تح ومفاتيح، هذه صيغة ومراسيل، ومسند على مساند ومسانيد، ومقاطع ومقاطيع، وغيرها، ومفا

 منتهى الجموع:
ــــــ  والببــــــــــو  إ  قســــــــــم المصـــــــــــابحا  اإلــــــى الصــــــحاح والحســــــان جانح 
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: اللفظ الذي هو الجنوح ااقتضاه النظم، ثاني   ؛ لكن التعبير بالجنوح أوال  يعني مائال   "ا"جانح  

 الميل، نعم؟
 طالب:......

إلى ترجيح هذا، المعنى واحد،  الجنوح هو الميل، يعني جنح فالن إلى ترجيح هذا، أو مال
 "ا"جانح  لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل؛ يعني ميل، وزيادة 

 أن الحســــان مــــا رووه فــــي الســـــنن
 

 ................................... 

ما ذكر أن الصحاح ما رووه في الصحيحين؛ ألن هذا يحتاج إلى كالم؟ يعني ما روي في 
ين صحيح؛ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ولذلك ما ذكره يسلم بأن ما رووه في الصحيح

 الصحيحين صحيح، من الصحاح هذا، لكن ما رووه في السنن:
................................... 
 أن الحســــان مــــا رووه فــــي الســـــنن

 

ــــــ   اإلــــــى الصــــــحاح والحســــــان جانح 
ــــــــــــــــــه...................... د علي  ر 

 
د عليه" د على البغوي هذا الجنوح، وهذا الميل، وهذا االختيار أنَّ ما في السنن يحكم عليه ر  "ر 
 بأنه حسن:

د عليـــــــه إ  بهـــــــا غيـــــــر الحســـــــن  ...................................  ر 
 

القسم الثاني الذي يصدره بقوله: ومن الحسان، ثم يخر  ج أحاديث من السنن، هذه األحاديث 
 الضعيف: -اأيض  –ها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح، وبها التي عنونها، وترجم ل

 ...........مـــــــا رووه فـــــــي الســـــــنن
 

د عليـــــــه إ  بهـــــــا غيـــــــر الحســـــــن   ر 
 

، نعم ابن الصالح يميل افي السنن أن يكون حسن   انعم؛ ألنه ال يلزم من كون الحديث مخرج  
الصحة، وال التزموها، وال نص  إلى مثل ما تقدم؛ من أنه يتوسط في أمرها ما دام ما اشترطوا

 أحد على تصحيحه وال تضعيفه؛ يتوسط في أمره، وهذا الذي جره إليه مذهبه.
طيب ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم؟ وهل يوافق على هذا، أو ال يوافق؟ الناظم 

 يقول:
د عليـــــــه إ  بهـــــــا غيـــــــر الحســـــــن  ...................................  ر 
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حيح، وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر، صحيحها، وضعيفها، بها ص
ومقتضى قوله: أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا األحاديث الصحيحة عليها؛ ألنه 

 حكم عليها بالحسن، فهي حسان عنده، لكن هذا القول مردود؛ ألن فيها الصحيح والضعيف.
بين ذلك في مقدمة كتابه، بيَّن في المقدمة، مقدمة دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي 

المصابيح بيَّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي، وغيره، 
التاج، التاج التبريزي ما هو بالخطيب، التاج التبريزي يقول: إنه ال مشاحة في االصطالح، 

ال مشاحة في  :، هل يقال في مثل هذان اصطالحه؛ ال مشاحة في االصطالحدام بي   وما
ن، وهذا اصطالح له؛ العلماء دام بي   االصطالح؟ يعني انتصر بعضهم للبغوي، وقال: ما

ال غير مقبول؛ نعم؟  يقولون: ال مشاحة في االصطالح، مقبول، وا 
 طالب:......

كل هذا الكالم غير مقبول؛ ألنهم يطلقون ال مشاحة في االصطالح، لكن هل يوافق على 
اصطالح يصطلحه، ولو خالف ما اتفق عليه في فن، أو علم من العلوم؟ من االصطالحات 
ما ال مشاحة فيه، وما ال يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم، أو كان عليه عامة أهل 
الفن؛ مثل هذا ال مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم، أو عليه عامة أهل 

في الفرائض، وقال: أنا  األف كتاب   ايشاحح فيه، ومثال ذلك لو أن شخص   هذا الفن فإنه
، اصطالح، وأبينه في ا، والخال عم  ، وهو أني أسمي العم خاال  اصطلح لنفسي اصطالح  أ

المقدمة، يقال له: ال بأس، اصطالح، وال مشاحة في االصطالح؟ ال، يشاحح في مثل هذا 
نا أسمي والد الزوجة عم، وقال آخر: ال، أنا أسميه قال: أ ااالصطالح، لكن لو أن شخص  

خال، يشاحح في االصطالح، أو ال مشاحة في االصطالح؟ ال مشاحة في االصطالح؛ ألن 
االصطالح األول إذا غير العم بالخال، والعكس؛ تترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما 

هناك اصطالح يشاحح فيه، يترتب عليه شيء، سواء  قلت له: عم، أو خال ما يفرق، ف
 واصطالح ال مشاحة فيه.
شخص يريد أن يؤلف في الجغرافيا، ويقول:  -الخرائط الجغرافية-حينما نأتي إلى الخرائط 

الناس يسمون هذه الجهة الشمال، وهذه الجهة الجنوب، أنا اصطلح لنفسي، وأبين في المقدمة 
ال ليس  أن جهة الشام جهة الجنوب، وجهة اليمن جهة الشمال، وأنا أبين، نقول: صحيح، وا 

بصحيح؟ ليس بصحيح، أو لو قال: إن السماء تحت، واألرض فوق، هذا اصطالح أبينه في 
ال ما يشاحح؟ ال بد من مشاحته في مثل هذا، الذي يخالف ما يتفق عليه  كتابي، يشاحح، وا 

ال: الشمال أهل فن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم بسببه؛ هذا يشاحح فيه، لكن لو ق
 جعلمن الشمال فوق في الخارطة أنا قلب الخارطة؛ أ شمال، والجنوب جنوب، لكن بدال  
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، ونقول: ال مشاحة في ا؟ ما يغير من الواقع شيئ  االجنوب فوق، يغير من الواقع شيئ  
االصطالح، وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق؛ مثل هذا ال مشاحة في 

تحت، ما يفرق، أما الذي يغير من الواقع، أو مما  أوفوق شمال  الذي االصطالح سواء  
تعارف أهل العلم، أو يترتب عليه تغيير في األحكام الشرعية؛ فإن هذا ال بد من مشاحته، وأي 
ن كان  تغير يحصل من اصطالح البغوي؟ يترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله، وا 

في القسم الثاني نرجح عليه ما صح، ولو كان فيه صحيح؛ ألنه جميع ما  افيه ضعيف، وأيض  
حكم عليه بحكم واحد، وهو الحسان، قد يقول قائل: إن البغوي يريد الحسن اللغوي، ال الحسن 

 االصطالحي، لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن االصطالحي لمقابلته بالصحاح.
ــــــد ج  ــــــو داود أقــــــوى مــــــا و   كــــــان أب

 
 ................................... 

د  د"كان أبو داود في سننه يخرج، ويروي أقوى ما ُوج  كذا بخط الناظم، وقال السخاوي:  "و ج 
يجوز بناءه للفاعل "أقوى ما َوَجد" وهو أظهر في المعنى، يعني أقوى ما وجد هو، يقول: هو 

ن كان األول، يقول: أنسب، وما مكة أدرى دام بخط الناظم، فأهل  أظهر في المعنى وا 
"وابن شهاب بشعابها، وهو أعرف، وتقدم لنا ترجيح السخاوي غير ما رجحه الناظم في نظمه 

الناظم يقول: بالحديث، والسخاوي يقول: ال، بالسند، يصحح على صاحب النظم، وال  عنه به"
شك أن الناظم أعرف بما يريد، لكن السخاوي من خالل عموم الكالم في المسألة، وأنها مسألة 
إسنادية، ال حديثية، ال متنية يرجح السند، وهنا يقول: يجوز بناءه للفاعل وهو أظهر "كان أبو 
داود أقوى ما َوَجد" يعني أقوى ما وجد هو في الباب بغض النظر عن كونه أقوى، أو أضعف 

د"عند غيره، وأما على ما كتبه الناظم بخطه  ج  يث بالنسبة له ولغيره، فقد يكون الحد "أقوى ما و 
ال ما يخرجه؟ ال يخرجه،  عنده أقوى، لكنه عند غيره ليس بأقوى، على كالم الناظم يخرجه، وا 
د عنده، وعند غيره، وأما على ما استظهره السخاوي فإنه أقوى ما يجد  حتى يكون أقوى ما ُوج 

))من حدث عنده في رأيه في نقده بغض النظر عن غيره، ونظير هذا ما جاء في الحديث: 
فمجرد ما  ))ُيرى أنه كذب((، الرواية األخرى: يث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين((عني بحد

يرى أن هذا الحديث كذب، يرى هو بغض النظر عن رؤية غيره؛ يحرم عليه، فال يحرم عليه 
رواية الحديث إال إذا رأى في نقده هو أنه كذب، وأما على الرواية األخرى ُيرى؛ فإنه ليس له 

، إذا رآه واحد صدق عليه أن ُيرى أنه اراه غيره أنه كذب ولو رآه هو صحيح  أن يخرج ما ي
 كذب، وهنا نقول:

ــــــد ج  ــــــو داود أقــــــوى مــــــا و   كــــــان أب
 

 ................................... 
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وصيغة أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها،  "أقوى"يرويه، يعني يخرجه في كتابه  "َوَجد"أو 
 نعم؟أو ليست على بابها؟ 

 طالب:......
 ال، أقوى ما وجد هو، ما له عالقة بالصحيحين.

إذا قلنا: إنها على بابها؛ قلنا: إنه يخر  ج ال يخرج إال األحاديث القوية؛ ألن أفعل التفضيل 
تقتضي اشتراك شيئين فأكثر في وصف يفوق أحدهما اآلخر في هذا الوصف، فعلى هذا تكون 

هذه األحاديث القوية أقواها؛ هل هذا مراده؟ أو أنه قد ينتقي  األحاديث كلها قوية، وينتقي من
ما يستعمل أهل  امن األحاديث الضعيفة أقواها، فتكون أفعل التفضيل على غير بابها، وكثير  

الحديث أفعل التفضيل ال على بابها، فيقولون: أصح ما في الباب حديث كذا، وهو ضعيف، 
ن كان ضعيف   لكنه بالنسبة لما قرن به أصح وأقوى، ، وفالن أوثق من فالن، وكالهما اوا 

ضعيف، يعني إذا قلنا: ابن لهيعة أوثق من اإلفريقي؛ هل معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة 
واإلفريقي؟ ال، وقل مثل هذا في العكس، إذا قلنا: نافع أضعف من سالم؛ هل معنى هذا أننا 

لكن العطف، عطف  ل ال على بابهايض؟ ال، فهم يستعملون أفعل التفاونافع  ا نضعف سالم  
الضعيف على األقوى يدل على أنه يريد باألقوى القوي، اسم القوي، فهو يستعمل أفعل 

، يخرج هذا ويخرج هذا، يخرج القوي ويخرج "والضعيف حي    يجد"ل على بابها هنا، يالتفض
َحاب  : -الجل وع-الضعيف، ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل ال على بابها قوله  }َأص 

َتَقر ا{ ر  مُّس  َم     َخي  يعني خير ممن؟ نعم، من أهل النار، وهل  [( سورة الفرقان12)] ال َجنَّة  َيو 
يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ ال، أهل النار ال يصل عندهم خير، نسأل هللا السالمة 

َسن  والعافية،  ، وهل عند أهل النار حسن ليكون اأيض  أفعل تفضيل  [( سورة الفرقان12)] {}َوَأح 
في  "حي    يجد "والضعيف حي    يجد"أهل الجنة أحسن منهم؟ ال، فهي ليست على بابها، 

َره   في الباب ال يجد غير هذا الحديث، إذا لم يجد في الباب ترجم بترجمة بحكم  "الَباب  َغي 
جد فيه حديث صحيح وال شرعي، وما وجد مما يناسب هذا الحكم إال حديث ضعيف، ما و 

ن كان ضعيف  "ف اك عنده"حسن في الباب غيره   . ا، عند أبي داود هذا الحديث وا 
 
 

 
 

وى عند يعني نقل ابن مندة عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، أق
َده  "ولذلك قال:  ؛أبي داود من آراء الرجال ن  َده   أقوى م ن  َرأ    َفَ اَك ع  ن  َمن   اوهو أيض   ("،َقاله  )اب 

مروي عن اإلمام أحمد، وهو أن من األصول التي يعتمد عليها الحديث الضعيف من المرسل 

َده  ........................ ن   َفَ اَك ع 
 

َده ( أقوى م ن  َرأ      َقاله  )اب ن  َمن 
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رجال، ونقل بعضهم من لم يجد في الباب غيره؛ ألن الضعيف أقوى عنده من آراء ال إذاوغيره، 
في شرح المشكاة المولى علي قارن المنسوب  افة هكذا، وهو موجود أيض  يالحنفية رأي أبي حن

لكن قد يستغرب مثل هذا، قد ألبي حنيفة، أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، 
مالهم يستغرب بعض طالب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استع

كثارهم منه، وأما اعتمادهم على األحاديث فهو أقل من غيرهم، فالرأي يظهر  للرأي والقياس، وا 
ولذلك يلقبون بأصحاب الرأي، ولكن هذا معروف. الذهبي أيضا في ترجمة أبي حنيفة  ؛عندهم

وصاحبيه، ذكر أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، وهم معروف عن اإلمام 
بالقصر هو منسوب إلى نسأ، ويقال نسئي  "والنس ي"عروف عن تلميذه أبي داود، أحمد وم

 اونسائي، والنسئي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي آخر أصحاب الكتب الستة وجود  
 ووفاة، توفي سنة ثالث وثالثمائة. 

ــــــــــــوا ع  م  ــــــــــــم  ي ج  ــــــــــــن  َل ــــــــــــر ج  َم  ي خ 
 

ــــــــــ  ك  ــــــــــه  َتر  َهب  اَعلي  ــــــــــ   ــــــــــع ، َم  م تَّس 
 

ننه سنن النسائي من الدين بالمنزلة المعروفة، ومن بين الكتب مكانته مرموقة، وفائدته وس
عظيمة، لكنه يحتاج إلى خبير بهذا الفن بصير به، لماذا؟ ألن أكثر التراجم عنده اختالف، 

ولذا تجدون الشراح قليل منهم من يعرج على بيانها لصعوبتها، تحتاج إلى  ؛نوع من أنواع العلل
بأن تراجم النسائي فيها من  اد من األلف ممن يهتم بهذا الشأن، فكتابه عظيم، علم  الواح

، يخرج لمن لم يجمعوا "ا"والنسيء يخرج من لم يجمع عليه ترك  االختالف بحث في رسائل، 
عليه من الرواة، من يجمع عليه أهل العلم على تركه، الذي ال يتفق أهل العلم على تركه يخرج 

ال ما يخرج له؟ على كالمه له اإلمام الن سائي، يعني لو وثقه واحد وضعفه عشرة يخرج له وا 
ذا ضعفه جميع األئمة يخرج له أو ال؟ ال يخرج له، وهذا ال شك أنه مذهب متسع،  يخرج له، وا 

، إال أن يقصد بذلك إجماع خاص، إن كان يقصد إجماع -رحمه هللا تعالى-كما قال الناظم 
نما خرجت في كتاب ما أجمعوا عليه، مسلم قالوا خاص، يعني كاإلجماع الذ ي ذكره مسلم، وا 

نه يريد إجماع أربعة من األئمة: " اإلمام أحمد، ويحيى بن معين، وسعيد بن منصور، إ :عنه
وابن أبي شيبة"، المهم أنهم ذكروا أربعة، فهذا إجماع خاص يمكن حصر هؤالء، ومعرفة 

هذا إن كان مراده اإلجماع المعروف وهو اتفاق الكل، ال ، ارأيهم، أما من لم يجمعوا عليه ترك  
مع أن اإلمام النسائي عرف عنه  ،شك أنه مذهب متسع، سعة شديدة في الخطو، تساهل شديد

من الناحية النظرية الشدة في التحري والنقد  في الرجال، شديد، حتى قال بعضهم: إن شرطه 
ر عنه، وروي عنه، ونقل عنه، يعني كالم أشد من شرط مسلم، لكن هذا الكالم حسب ما ُأث

نظري إذا طبقناه على كتابه تخلَّف هذا الشرط، فخرج أحاديث ضعيفة، لكن إذا قارناه بين 
"م هب متسع ومن ، ا، وجدنا سنن النسائي أقل السنن ضعيف  االسنن األربعة وجدناه أقلها ضعيف  
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البن  اتبع   -رحمه هللا تعالى-الناظم  اآلن ذكر "اصريح   عليها أطل  الصحيحا فقد أتى تساه   
النسائي، ولم يتعرض للترمذي،  اان الحديث الحسن سنن أبي داود، وأيض  ظالصالح من م
ان الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره، واألحاديث الحسان فيه كثيرة ظالترمذي من م

يحكم على ، وينص على حسن األحاديث، ينص على صحتها، وعلى غرابتها، فهو اجد  
ن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم على الترمذي بالحسن  األحاديث، وا 
فقط، أنه حسب االصطالح ضعيف، لكن هذا ليس بمضطرد، إنما يمشي على تعريفه هو، 
فإن داخل الضعيف في تعريفه، قلنا: إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده على ما تقدم 

االتصال، وال يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير االتهام بالكذب على ما تقدم  في كونه ال يشترط
أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم،  اتقريره. وعلى كل حال مثلما ذكرنا سابق  

نقل لمذاهب األئمة من الفقهاء وغيرهم،  اوفيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، وفيه أيض  
وعدمه، هذا ينفع طالب العلم، ويستفيد منه فائدة كبيرة، فالكتاب من والتنصيص على العمل 

 ؛فهو أقلها، أقلها مرتبة ومنزلة وواقعة هبن ماجاأنفع الكتب، وأما الكتاب األخير وهو سنن 
ولذا اختلفوا في جعله السادس، أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر في 

ول من جعله السادس، ومنهم من يجعل السادس الدارمي، شروط األئمة، وفي األطراف هو أ
كين مثلما في ابن و وال شك أن الدارمي ليس فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتر 

ن  ماجه، ابن ماجه فيه موضوعات قليلة، وفي ضعيف كثير وشديد الضعف، لكن الدارمي وا 
بن ماجه، وسنن ابن ماجه ال شك كثرت فيه اآلثار إال أنه أنظف أسانيد ومتون من سنن ا

أكثر من الدارمي، وفيه فوائد إسنادية ومتنية، وفيه فوائد في  ا،زوائده على الخمسة كثيرة جد  
هذا  ،، ويستدل على هذه التراجم بالنصوصةاألحكام فيه كذا ثالثة آالف ترجمة بأحكام فقهي

م يقول السادس الدارمي ه في سنن الدارمي، فبعضهر يفيد طالب العلم مما ال يوجد نظي
، وهو الذي استقر عليه العمل، ورزين العبدلي صاحب هوبعضهم يجعل السادس سنن ابن ماج

تجريد األصول، ويتبعه ابن األثير في جامع األصول، جعلوا السادس الموطأ، والموطأ ال شك 
ا إلى عدد ، لكن إذا نظرنهأنه أقوى أحاديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب، من سنن ابن ماج

األحاديث، وكثرة كالم مالك في الموطأ، وكثرة اآلثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في 
ن كان كثير من  هالموطأ وجدنا أن المرفوع الصحيح في سنن ابن ماج كثير بالنسبة للموطأ، وا 

ذا المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما، المقصود  أن ه
هو الخالف في المراد بالكتاب السادس فإما أن يكون الموطأ، وعليه جرى بعضهم كصاحب 
ما أن يكون  ما أن يكون الدارمي هو والسبب ما ذكرنا، وا  تجريد األصول وجامع األصول، وا 

 هو الذي استقر عليه العمل.  هابن ماج
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َحا َوَمن  يعني على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرقة، " "ومن عليها" ي  ح  " أما َعليها أط َلَ  الصَّ
، أما "ومن عليها"الصحيحان ال إشكال، وما ضاع البحث فيهما وأن جميع ما فيهما صحيح، 

قال الصحاح الستة، أو  ،ين فعرفنا منزلة الصحيحين، يبقى النظر في السنن حبالنسبة للصحي
كلها صحيحة، كما كتب اإلسالم، األصول الخمسة كلها صحيحة، كل ما فيها صحيح، أو 

قال الحافظ أبو طاهر السلفي في رسالته التي أمالها على مقدمة شرح الخطابي معالم السنن، 
ذكر أنها صحيحة، األصول الخمسة، وذكر أن أصولها صحيحة في موضع قال: أصول هذه 
، االكتب صحيحة، وقال مرة: أحاديثها صحيحة، فرق بين العبارتين كون أصل الخبر صحيح  

كون لفظه صحيح، وقد يكون الحديث في السنن وفيه كالم، وأصله في الصحيحين، هذا  غير
صحة األصل ال تعني صحة الفرع، على كل حال كالمه فيه تجوز  ،ال يلزم منه صحة الفرع

وتساهل، ومنهم من أطلق على سنن أبي داوود والترمذي صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، 
، ومنهم من قال صحيح الترمذي على جهة اإلفراد، المقصود ومنهم من قال صحيح النسائي

أن من أهل العلم من أطلق على السنن الصحاح، وهذا فيه تساهل، تساهل شديد صريح كما 
وفيها الصحيح وهو كثير،  "اصريح   "ومن عليه أطل  الصحيحا فقد أتى تساه   قال الناظم: 

ليق إطالق الصحيح على هذه الكتب؛ ألن وفيها ما دونه من الحسن، وفيها الضعيف، فال ي
للقارئ، القارئ إذا سمع صحيح أبي داوود أو صحيح الترمذي أو صحيح النسائي،  افيه تغرير  

قد يغتر يعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهليه وال خبرة، لكن من ميز أحاديث هذه الكتب، 
ق به أن يقول صحيح أبي داود وجعل الصحيح على حدة، والضعيف على حدة، يحق له ويلي

وضعيف أبي داوود، لكن الكالم فيمن أطلق على سنن أبي داود بعجره وبجره صحيح أبي 
داود، أو وقل مثل هذا في الترمذي والنسائي، هذا تساهل أما من ميز الصحيح من الضعيف، 
 وجعل الصحيح وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح، هذا مقبول في الجملة؛ ألن من

 األئمة السابقين من يجعل الحسن من أقسام الصحيح.
 .وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.
 مين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراح

 في القسم الثاني: )وهو الحسن( -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 
ــــــــ َ  ع  ــــــــا ج  ــــــــة  َم َب ت  ــــــــي ر  ــــــــا ف َنَه و   َود 
ــــــــَدا( َم ( و )أح  ــــــــي  ــــــــَند  )الطََّياَلس   َكم س 

ـــــــــــم   ك  ة  أو   والح  ـــــــــــحَّ ـــــــــــَناد  ب الص    ل إلس 
ـــــــــد   َتَم ـــــــــن  ي ع  ـــــــــه  َم ـــــــــه  إن  َأط َلَق َبل   َواق 

ــــن  َمــــعَ  ــــك َر الحس  ت ش  ة  فــــي َواس  ــــحَّ  الص  
ــــف   َتل  ــــا َيخ  ــــر د  َم َف ، أو  َي ي  ــــع  ــــه  الضَّ  ب 
تـــــــَراح    َو )  بـــــــي الَفـــــــت    ( فـــــــي ا ق 
ــــــــب     َت َ  َيل  ــــــــي  ــــــــن  َصــــــــ َّ َفل ن  َيك   َوا 
ــــــــــَراد   ــــــــــن  أف  ــــــــــا َصــــــــــ َّ م  َردوا َم  َوأو 

 

َعى الَجَفَلـــــى  ـــــد  د  ، َفي  ي   َعلـــــى الَمَســـــان 
ــــــــــــَدا  ت ق  ار مي   (  ان  ه  ) ل لــــــــــــدَّ  َوَعــــــــــــدُّ

اب   ــــــت ن   َرَأو  ــــــم  ل لَم ك  َن الح  و  ــــــن  د  س   ال ح 
ــــــــــد   َتَق ــــــــــه  بَضــــــــــع ف  ي ن  ــــــــــم  ي َعق  ب   َوَل

ظ ـــ ـــف   اَمـــت ن  ، َفـــ ن  َلف  ـــر  : ص   َيـــر د  َفق 
ـــــف    د  وص  ـــــر  ـــــَف إن  َف ه  ، َفَكي   َســـــَند 
َ ح   ـــــــط  ـــــــن    و  اص  س   أنَّ انف ـــــــَراَد الح 
َعك     ـــــــن  ـــــــن  َ  َي ي    َحَس ـــــــرُّ َصـــــــح   ك 

ـــــَترَ  ـــــ   اش  ـــــَناد  َحي  ـــــَر َمـــــا إس   ط َنا َغي 
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

ان الحديث الحسن، بعد أن ذكر ظفي استكمال م -رحمه هللا تعالى-أما بعد: فيقول الناظم 
وعت وكثرت، واختلفت طرائق السنن أعقبها بذكر المسانيد؛ ألن المصنفات في السنة تن

ان الصحيح، ومنها السنن التي تقدم ظمؤلفيها، ومناهجهم فمنها الصحاح المذكورة في م
 الحديث عليها وهي ما رتب على األبواب من األحاديث المرفوعة، ويقل فيها الموقوف فضال  

ه ما تكون عن المقطوع، وهي مرتبة كما ذكرنا على األبواب، ومنها المصنفات التي هي أشب
بالسنن إال أن اآلثار والموقوفات تكثر فيها كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، 

ت وهي قريبة من تصنيف السنن، وفيها المرفوعات والموقوفات والمقاطيع آومنها الموط
ولذا ال تحلق بالسنن، ومنها المسانيد التي يأتي الحديث عنها في أول ما يشرح من  ؛والمراسيل

من المسانيد حيث تترتب على  ام الناظم في هذا اليوم، ومنها المعاجم وهي قريبة جد  كال
الشيوخ، ومنها المشيخات التي يرتبها المؤلف على شيوخه ويذكر فيها ما يرويه من طريقهم 

، واألجزاء المقصود أن امن طريق كل شيخ تحت ترجمته، وغير ذلك منها الفوائد أيض  
ذا كان الحديث عن الصحاح والسنن قد انتهى فحديث اليوم في المصنفات في السنة  كثرت، وا 

"في رتبة ما جع ، يعني دون السنن  "ودونها": -رحمه هللا تعالى-ولذا يقول الناظم  ؛المسانيد
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يعني رتب على المسانيد، والمسانيد جمع مسند، والمسند يطلق ويراد به الكتاب  على المسانيد"
لى أسماء الصحابة من رواته، وهو المراد هنا، كما أن المسند يطلق الذي رتبت أحاديثه ع

ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث باألسانيد، الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث 
في تسمية صحيحه: "الجامع  -رحمه هللا تعالى-باألسانيد، ومن ذلك قول اإلمام البخاري 

اديث باألسانيد، ومنها ما سيأتي من أنواع علوم الحديث الصحيح المسند" ؛ ألنه تذكر في األح
إن شاء هللا تعالى، فالمسند يطلق بإزاء  االمسند المرفوع أو ما قد وصل على ما سيأتي غد  

إطالقات متعددة، والذي يعنينا منها هو اإلطالق األول، وهو الكتاب الذي رتبت فيه األحاديث 
لمسند يترجم باسم صحابي ثم يذكر تحت هذه الترجمة على مسانيد الصحابة، فالمؤلف مؤلف ا

ما يقف عليه، أو يصل إليه من أحاديث هذا الصحابي، ويختلف ترتبيهم ألسماء الصحابة 
منهم من يرتبهم على السابقة، كما فعل اإلمام أحمد حيث بدأ بالعشرة، ثم بالمهاجرين، ثم بقية 

المسند المراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه األنصار، ثم من النساء إلى آخره، المقصود أن 
على أسماء الصحابة، ويذكر تحت كل ترجمة من أسماء الصحابة ما وقف عليه المؤلف أو 
ما أراد أن يخرجه في كتابه أو ينتقيه من أحاديث الصحابة فهي دون السنن، والسبب في ذلك 

ن كانت منزلة مؤلفيها السبب  "دونها في رتبة": -رحمه هللا-يقول اإلمام الحافظ  في ذلك وا 
في الغالب أعظم من منزلة مؤلفي السنن؛ ألن تأليف المسانيد سابق على تأليف السنن، 
ومؤلفوها أئمة جلة ممن ذكر منهم أئمة أعالم؛ فالسبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة 

م شرعية، فهو يورد أن المؤلف في السنن يرتب على األبواب ويترجم بأحكام، يترجم بأحكا
تحت هذه الترجمة ما يستدل به لهذا الحكم الذي ترجم به ولم يستدل إال بأقوى ما يقف عليه، 
ال يمكن أن يستدل أبو داوود على ترجمة هي عبارة عن حكم شرعي بحديث ضعيف، أو أقل 

ي ادعاه منزلة مما عنده  في مروياته، فتجده ينتخب تحت هذه الترجمة ليستدل على الحكم الذ
بأقوى ما يجد، بخالف صاحب المسند، فإن صاحب المسند ال يترجم بحكم شرعي، إنما يترجم 
باسم صحابي، فتجده يذكر تحت اسم الصحابي ما يقف عليه أو يصل إليه من مروياته، ما 
المانع أن يذكر تحت ترجمة أبي بكر ما وقف عليه، أو ما بلغه مما يروى عن أبي بكر؛ ألنه 

، بخالف من يترجم بحكم شرعي فإنه يعمد ويقصد إلى أقوى ما اشرعي   ابذلك حكم   ال يثبت
عنده من األحاديث، هذا هو السبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة، هذا من حيث 

ال لو نظرنا إليها تفصيال   لوجدنا مسند اإلمام أحمد من القوة وشدة التحري واالنتقاء  اإلجمال، وا 
، انتقيت من سبعمائة اانتقيت على أنهم يقولون في عددها أربعون ألف   االثون ألف  بحيث يكون ث

وخمسين ألف حديث، التي هي محفوظات اإلمام أحمد، وبعد أن كتبه وألفه ضرب على 
ن كانت على مسانيد الصحابة، وشرط اإلمام أحمد كما قرر  أحاديث، فهي أحاديث منتقات، وا 
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داود فليس دونه، فالكالم الذي  يإن لم يكن فوق شرط أب -ه هللارحم-شيخ اإلسالم ابن تيمية 
قالوه في تفضيل السنن على المسانيد كالم إجمالي تندرج فيه جميع السنن بالنسبة لجميع 

، وأنزلنا كل كتاب منزلته فإننا نجد من الفروق ما يجعل المسانيد، لكن لو نظرنا إليها تفصيال  
سنن، فعلى سبيل المثال مسند الطيالسي أفضل من سنن بعض المسانيد أفضل من بعض ال

ابن ماجة، ومسند اإلمام احمد أفضل من جامع أبي عيسى والنسائي، وهو في موازاة سنن أبي 
 داود، لكن هم إذا تكلموا تكلموا بكالم إجمالي، يرجحون به من حيث الجملة.

في رتبة من  "ما جع "األحاديث في رتبت  "ودونها في رتبة": -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
ال قد يوجد أحاديث في المسانيد أقوى من بعض األحاديث في السنن، كما  حيث اإلجمال، وا 
تقدم نظيره في المفاضلة بين الصحيحين، وقلنا: إنه قد يوجد بعض األحاديث في صحيح 
ل مسلم أقوى من بعض األحاديث في صحيح البخاري، لكن التفضيل إجمالي، التفضي

 "فيدعى"يعني ما صنف على المسانيد، مسانيد الصحابة  "ودونها في رتبة ما جع "إجمالي، 
 "الجف "ف الذي صنف على أسماء الصحابة نالحديث أو فتدعى األحاديث في هذا المص

 "الجف "بالعموم تدعى األحاديث بالعموم، والعادة أن الذي يدعو العموم ال ينتقي، والدعوة 
ليها العامة، كانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوات يقف صاحب المناسبة التي تدعى إ

بباب المسجد عندنا مناسبة كذا وكذا ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو في يوم كذا، عندنا مناسبة 
فيدعوهم إليها، هذا يدعو كل من في المسجد، الكبير والصغير والشريف والوضيع، العالم 

 اتجده في المناسبات سابق   ، نقراء خاصة،قي، لكن إذا كانت الدعوة خاصةوالجاهل هذا ال ينت
إذا دخل المسجد جلس عند فالن من الناس وذكر له أن عنده مناسبة، ثم انتقل منه وترك 

عندنا  :عندنا مناسبة، ثم ذهب إلى العاشر وقال :واحد اثنين ثالثة وجلس عند الرابع، وقال
بأعيانهم، فهل المدعو في حال الجفال العموم  ااس ينتقي أناس  مناسبة، يترك مجموعة من الن

بمنزلة من يدعى بعينه وينتقى من بين غيره؟ هذا التنظير مطابق، هذا التنظير دقيق يدعى 
الجفال، يدعو األحاديث على أي وضع كان، فهو يضع هذه األحاديث تحت هذه الترجمة، وال 

رة وليست مرتبة تحت هذه الترجمة فتجده يذكر أدل على ذلك من كون هذه األحاديث مبعث
، ثم يعود إلى حديث في الطهارة ثم يرجع إلى حديث حديث في أول الترجمة في البيوع مثال  

ثم...، من غير ترتيب، فكأنه وضعها  ،في النكاح، ثم يعود  إلى حديث في الزكاة، ثم الصالة
تقي وهو صاحب الدعوة النقراء التي بالجملة هكذا، من غير نظر في مفرداتها، وأما من ين

مطابق على  -رحمه هللا-يدعى إليها الخاصة دون العامة، هذا لو وضع وشأن آخر، فتنظيره 
على مساند، على ما سيأتي في بابه المساند  االمسانيد، مسانيد جمع مسند وتجمع أيض  

كلها تجمع هكذا،  والمسانيد والمراسل والمراسيل والمقاطع والمقاطيع، مصابح والمصابيح
يقول طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفال ** ال نترك اآلدب فينا  "فيدعى الجف "
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ينتقر، ينتقر يعني يدعو الناس دعوة النقراء هذا يستدل به على كرمهم، ثم مثل لهذه المسانيد 
 . "كمسند الطيالسي وأحمدا ** وعده للدارمي انتقدا"وذكر منها في قوله: 

كمسااند الطيالسااي، ومسااند اإلمااام أحمااد، ومسااند الاادارمي، مسااند  :اباان الصااالح مثاال بهااذه، قااال
الطيالسي أقدم المسانيد بالنظر إلى من أضيف إليه؛ ألن الطيالساي تاوفي سانة أربعاة وماائتين، 
أبااو داود، سااليمان باان داود الطيالسااي، نساابة إلااى الطيالسااة التااي تلاابس فااوق الاارأس، تااوفي ساانة 

ماائتين، واإلمااام أحماد سانة أحاادى وأربعاين وماائتين، فهااو متقادم علياه ماان هاذه الحيثيااة، أربعاة و 
ال فمسااند الطيالسااي ماان حياث الوضااع والتصاانيف بعااد مسااند اإلمااام أحمااد؛  مان حيااث النساابة، وا 
ألنه صنف انتقاه بعضهم مما يرويه يونس بن حبيب عن الطيالسي، فإذا كان يونس بن حبيب 

، قاد يقاول قائال: احمد، والذي صنف المسند وانتقاه من مروياته متأخر أيض  عن اإلمام أ امتأخر  
إن اإلماام أحماد مسانده مان روايااة ابناه عباد هللا، وهاو متااأخر، طرائاق المتقادمين فاي التصاانيف، 
يعني هال يشاك شاخص ممان لاه أدناى عناياة بالسانة أن المساند لإلماام أحماد؟ نعام، يشاك أحاد؟ 

كيف يقاال فاي الموطاأ: حادثني يحياى عان مالاك، وفاي المساند  اإذ   كما أن الموطأ لإلمام مالك؟
حثنااااي عبااااد هللا قااااال: حاااادثني أبااااي، التصاااانيف عنااااد المتقاااادمين يختلااااف عاااان التصاااانيف عنااااد 

ولاذا تجادون ذكار عباد هللا بان اإلماام أحماد  ؛المتأخرين، الراوي عان المؤلاف ياذكر ويثبات اسامه
ايتكرر في جميع ما جاء عن طريقه، وما جاء من  ولاذا  ا؛زوائد القطيعي ياذكر فيهاا اسامه أيض 

الااذي ال يعاارف طريقااة المتقاادمين يقااول المصاانف ماان بعااد اإلمااام، ماان بعااد عبااد هللا باان اإلمااام 
 :حادثني عباد هللا قاال :أحمد، من بعاد عباد هللا بان اإلماام أحماد، ال يعقال أن يقاول اإلماام أحماد

اا احاادثني أبااي، إذ   ال عالقااة بااالعلم الشاارعي يقااول فااي األم  االكتاااب لغيااره، وهااذا مااا جعاال شخص 
لإلمااام الشااافعي أنهااا ماان تصاانيف الربيااع، وليساات ماان تصاانيف الشااافعي، لمااا ذكرنااا، ويؤلااف 
رسااالة اساامها إصااالح أشاانع خطااأ فااي تاااريخ التشااريع اإلسااالمي، األم ليساات لإلمااام الشااافعي، 

رف هاااذه التصاااانيف وال وهاااي مقطاااوع بنسااابتها إلاااى اإلماااام الشاااافعي، والمقصاااود أن الاااذي ال يعااا
، الطيالسااي اشااتهر "كمســند الطيالســي"طرائاق المتقاادمين فااي التااأليف يشااكك مثال هااذا التشااكيك 

بهذه النسبة اثنان هما: أبو داود الطيالسي صاحب المساند الماذكور هناا، وأباو الولياد الطيالساي 
ذكااره ال ياادور فااي  أو أحاديااث يساايرة أو اواحااد   ا؟ لااو كااان مااا روى إال حااديث  ماااذاواساامه؟ اساامه 

ن، أبااااو الوليااااد الطيالسااااي، باساااام خليفااااة ماااان خلفاااااء و اإلخااااوان معااااذور  :الكتااااب المشااااهورة قلنااااا
، مسند اإلمام  أحماد "كمسند الطيالسي وأحمدا"نعم الطيالسي  .المسلمين؟ هشام بن عبد الملك

 :المن أعظم دواوين اإلساالم، وأطلاق علياه بعضاهم الصاحة، وذكار بعضاهم أن اإلماام أحماد قا
إنااه إنمااا فيااه صااحيح، وأن الحااديث الااذي ال يوجااد فيااه فلاايس بحااديث، علااى كاال حااال قااد يقااول 
المؤلف مثل هذا الكالم لإلغراء، على ما تقدم تقريره في مواضع، يقاول مثال هاذا الكاالم ليغاري 
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د عاده للادارمي انتقادا، إذا كاان المسان "وعده للـدارمي انتقـدا"طالب العلم بكتابه، ال ليمتدح به، 
يطلق بإزاء إطالقات متعددة فإن المقام يقتضي أن يكون المسند على إطالق معين، وال يحتمل 

ذا نظرنااا إلااى الاادارمي وجاادنا الكتاااب مرتب اا علااى  اغيااره، وهااو مااا ألااف علااى مسااانيد الصااحابة، وا 
األبااواب، قااد يقااال مسااند باااإلطالق الثاااني وهااو أن األحاديااث فيااه مسااندة، لكاان ال ياارد هنااا؛ ألن 

البن الصالح الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة، وكتاب الادارمي مرتاب  اراد الناظم تبع  م
؛ ألنااه لاايس علااى "وعــده للــدارمي انتقــدا": -رحمااه هللا تعااالى-ولااذا قااال الناااظم  ؛علااى األبااواب

نما هو على األبواب، قد يقول قائال: إن ابان الصاالح ال يرياد السانن المعروفاة سانن  المسانيد وا 
دارمي، ال يريااد هااذا المتااداول بااين الناااس، فقااد جاااء فااي ترجمااة الاادارمي فااي تاااريخ الخطيااب الاا

صاانف الجااامع والتفسااير والمسااند، صاانف الجااامع والتفسااير والمسااند، فااذكر المسااند فااي ترجمتااه 
 فلعله يريد هذا. 

مجلدين من المسانيد مسند الحميدي، عبد هللا بن الزبير، شيخ اإلمام البخاري، وهو مطبوع في 
اا المقصااود أنااه ماان ، اطبعااة فااي الهنااد بعنايااة حبيااب الاارحمن األعظمااي، ثاام طبااع بعااد ذلااك محقق 

المساااانيد المتقدماااة شااايخ اإلماااام البخااااري، وهاااو مرتاااب علاااى المساااانيد ومنهاااا مساااند مسااادد بااان 
مسهرد، وهو أيضا من شيوخ األئمة متقدم عليهم، وهناك مساانيد كثيارة، ومساند بقاي بان مخلاد، 

خر عنهم، وهاو فيماا ذكار عناه مان أعظام الكتاب المصانفة فاي هاذا البااب، وأخاذوا عادة وهو متأ
أحاديااث أبااي هرياارة منااه التااي زادت علااى خمسااة آالف وأربعمائااة حااديث، فياادل علااى عظاام هااذا 
الكتاااب وكثاارة محتوياتااه، والمسااانيد مثلمااا ذكرنااا كثياارة لكنااه اقتصاار علااى بعضااها لتمثياال ولبيااان 

 دون منزلة السنن التي رتبت على األبواب، وذكرنا السبب.أن هذه الكتب  ةمنزل
 لإلســــــــــناد بالصــــــــــحة أو والحكــــــــــم

 
 بالحســـــــن دون الحكـــــــم للمـــــــتن رأوا 

 
هااذا حااديث إسااناده صااحيح، أو إسااناده حساان؛ هاال يلاازم ماان هااذا تصااحيح  :إذا حكاام إمااام فقااال

ن صاحة اإلساناد، اإلمام للحديث، أو تحسين اإلمام للحديث؟ وبعبارة أخرى: هل هناك تالزم باي
والماتن؟ أو ضاعف اإلساناد والماتن؟ الجاواب ال، ال تاالزم باين صاحة اإلساناد وصاحة متنااه، وال 
ضعف في اإلسناد، وضعف في متنه، فقد يصاح اإلساناد، ويشاتمل الماتن علاى علاة، أو شاذوذ 

ن كان اإلسناد صحيح   ق ، رواته ثقات كل واحد منهم قد أخذ الخبر عمن فوقه بطرياامخالفة، وا 
، والمتن فيه مخالفة، شذوذ فيه علة، فال امعتبر، يعني مع االتصال، فقد يكون اإلسناد صحيح  

وقل مثل هذا في التحسين، وقل مثال ذلاك فاي التضاعيف، قاد  تالزم بين صحة اإلسناد والمتن،
 ايضااعف اإلسااناد، ويصااح المااتن؛ لااوروده ماان طاارق أخاارى صااحيحة، وقااد يكااون اإلسااناد حساان  

 ولذا قال: ؛، المقصود أنه ال تالزم بينهاا، والمتن ضعيف  ا، وقد يكون حسن  اوالمتن صحيح  
 بالحســـــــن دون الحكـــــــم للمـــــــتن رأوا  لإلســــــــــناد بالصــــــــــحة أو والحكــــــــــم
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بإسااناده، أو اسااتخرج  ايعنااي الحكاام لإلسااناد أمااره سااهل، يدركااه متوسااط الطلبااة، فااإذ وجااد حااديث  

جال، وعرف أن كل واحد لقاي اآلخار، وأخاذ من السنن، ودرس إسناده من خالل كتب الر  احديث  
، -إن شاااء هللا تعااالى-عنااه، أو عاصااره مااع إمكااان اللقاااء علااى القااول الثاااني، علااى مااا ساايأتي 

حكاام للحااديث بأنااه صااحيح؛ إذا وجاادهم كلهاام ثقااات، كاال واحااد روى عاان الثاااني؛ حكاام لإلسااناد 
إسااناده، لكاان يبقااى  بالصااحة، قااال: إسااناده صااحيح، أو الحااديث بهااذا اإلسااناد صااحيح، صااحيح

 النظر في المخالفة، واستقامة المتن:
 لإلســــــــــناد بالصــــــــــحة أو والحكــــــــــم

 
 بالحســـــــن دون الحكـــــــم للمـــــــتن رأوا 

 
فااإذ قااال اإلمام:إسااناده صااحيح، دون قولااه: الحااديث صااحيح؛ ألنااه إذا قااال: الحااديث صااحيح، 

ه إال وقد تم ضمنا صحة المتن، فال يمكن أن يقول اإلمام: الحديث صحيح بمجرد صحة إسناد
يعناي اقبال هاذا الحكام، إذا قاال إماام  "واقبلـه": -رحمه هللا تعاالى-نظره في متنه، يقول الحافظ 

 من األئمة ممن يعتمد قوله، ويعول عليه إذا قال: إسناده صحيح اقبله.
 واقبلــــــــه إن أطلقــــــــه مــــــــن يعتمــــــــد

 
 ................................... 

 لشأن:يعني من األئمة؛ أئمة هذا ا
 واقبلــــــــه إن أطلقــــــــه مــــــــن يعتمــــــــد

 
 ولــــــــــم يعقبــــــــــه بضــــــــــعف ينتقــــــــــد 

 
حماااد: هاااذا حاااديث إساااناده صاااحيح، أو يقاااول أإساااناده صاااحيح، يعناااي حينماااا يقاااول اإلماااام  :قاااال

اإلمام البخاري: إسناده صحيح، أو يقول أبو حاتم: إسناده صحيح، هل يتصور من مثل هؤالء 
صااحيح، ومتنااه فيااه علااة؟ هااذا مااا جعاال الناااظم  األئمااة أنهاام يغااررون بالناااس، ويقولااون إسااناده

 يقول:
 واقبلــــــــه إن أطلقــــــــه مــــــــن يعتمــــــــد

 
 ولــــــــــم يعقبــــــــــه بضــــــــــعف ينتقــــــــــد 

 
يعني ما قال إسناده صحيح، ومتنه فيه كذا، إذا أطلق صحة اإلسناد، فاقبلاه؛ ألن إماماة أمثاال 

لعلاااة التاااي هاااؤالء، وورع أمثاااال هاااؤالء مااان أن يغااارروا بالقاااارئ، أو الساااامع ال يتاااركهم يتركاااون ا
يعرفون ما في المتن من مخالفة، ويقتصرون على تصحيح اإلسناد، أو تحسينه، لكن يوجد في 

فاااي البحاااوث  اكاااالم المتاااأخرين تصاااحيح اإلساااناد؛ ليبااارؤوا مااان عهااادة الماااتن، ويوجاااد هاااذا كثيااار  
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التمرينيااة، التااي يماارن عليهااا الطااالب، أنهاام قااد ال ياادركون العلاال، وقااد ال يسااتطيعون اسااتيعاب 
لطاااارق، ويجمعونهااااا لينظااااروا المخالفااااة ماااان الموافقااااة، فيمرنااااون علااااى دراسااااة اإلسااااناد الموجااااود ا

وهااذا يسااتعمله  "فــي مــتن"استشااكل جمااع الحساان مااع الصااحة  "واستشــكر الحســن مــع الصــحة"
فااي أحكامااه علااى األحاديااث، يقااول: هااذا حااديث حساان صااحيح، يقولااه الترمااذي  االترمااذي كثياار  

ه، لكااان الاااذي أكثااار مناااه الترماااذي، هاااذا اإلطاااالق، أو هاااذا الحكااام ، ووجاااد فاااي تعبيااار غيااار اكثيااار  
المزدوج من لفظاين مختلفاين مشاكل؛ ألناه حينماا يقاول: هاذا الحاديث حسان، إثباات للحكام علاى 

؛ يعناي أنات حينماا أشاكل الحديث بالدرجاة الادنيا مان درجاات القباول، فاإذا أردفهاا بالدرجاة العلياا
والحساان عنااده أدنااى درجااات الحساان، فضااال عاان أن تساامع الترمااذي يقااول: هااذا حااديث حساان، 

رجااات الصااحيح، حساان، ثاام بعااد ذلااك يرفعااه إلااى الدرجااة العليااا، هااذا إشااكال ديكااون ماان أدنااى 
اا ؛ افااي الدراسااات النظاميااة ممتاااز، وجيااد جااد   ايعنااي التنظياار المطااابق فااي حياااة المتعلمااين عموم 

 اممتاااز؛ ألن جيااد جااد   اجيااد جااد   هاال يسااتطيع طالااب إذا ساائل أن يقااال لااه: مااا تقااديرك؟ يقااول:
ثباااات  اإثباااات للقصاااور عااان درجاااة االمتيااااز، جياااد جاااد   إثباااات للقصاااور عااان درجاااة االمتيااااز، وا 

ثباات فاي آن واحاد،  االمتياز إثبات لبلوغهاا، فكياف ينفاى عناه بلاوغ الغاياة، ثام يثبات لاه، نفاي وا 
يمكاان، كيااف مااع اتحاااد  أمااا مااع اتحاااد الجهااة فااال يمكاان، ومااع اخااتالف الجهااة وانفكاااك الجهااة

، وتقاديره فاي ماواد تخصصاه جياد االجهة؟ لو كان تقدير هذا الطالب فاي التقادير العاام جياد جاد  
ممتاااز؛ ألن الجهااة متحاادة، لفظااان متنااافران يطلقااان علااى  ا، فااال يمكاان أن يقااول: جيااد جااد  اجااد  

لكان لاو انفكات  جهة واحدة! ال يمكان، إثباات ونفاي يتجهاان إلاى جهاة واحادة! هاذا غيار ممكان،
، يقصد باذلك التقادير العاام، وممتااز يقصاد باه التقادير الخااص فاي ماواد االجهة، فقال: جيد جد  

؟ طيااب نااأتي إلااى مااا عناادنا: الترمااذي حينمااا يصااف أم الالتخصااص، انتهااى اإلشااكال، ظاااهر 
أناه الحديث بأنه حسن، يصفه بأناه لام يبلاغ الدرجاة العلياا، ثام إذا أطلاق علياه الصاحة، وصافه ب

 بلغها؛ فكيف ينفي البلوغ ويثبت البلوغ، نعم؟
 طالب:......

 ، نعم؟ااألجوبة عن هذا اإلشكال بلغت خمسة عشر جواب  
 طالب:...... 

، ال، اآلن أنا أريد أن نقرر اإلشكال؛ هل فيه إشاكال، أو ماا فياه إشاكال؟ نعام؟ فياه إشاكال؛ نعم
 ية.ألن فيه نفي عن بلوغ الغاية، ثم إثبات لبلوغ الغا

 طالب:......
؛ هال هاو مشاكل، "استشكر"نعم، يعني هذا من األجوبة، يعني هذا من أصل اإلشكال، قولهم: 

ال ما هو بمشكل؛ مشكل ألنه لما يقول: حسن، ينفاي عناه بلاوغ الغاياة، ثام إذا قاال: صاحيح،  وا 
؛ ال شاك أثبت له بلوغ الغاياة، والنفاي واإلثباات فاي آن واحاد، فاي جهاة واحادة، مان زاوياة واحادة
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ثباات لشايء واحاد؛ هال تساتطيع اأنه ال يمكن إطالق   ، ال يمكن أن يتجه إلى ذات واحدة نفاي، وا 
ثباات، ال يمكان ءأن تقول: جاء زياد، وماا جاا ؟ تساتطيع فاي آن واحاد، يمكان؟ ماا يمكان! نفاي وا 

وصال جادة مان الخاارج، فبإمكاناك أن تقاول: جااء زياد،  اإن زياد   :أن نثبت هذا، لكن لو قيل لك
هااو  الااذيومااا جاااء؛ جاااء إلااى عمااوم البلااد الااذي هااو المملكااة، ومااا جاااء إلااى خصااوص مااا تريااد 

بلاادك، فااإذا انفكاات الجهااة انتهااى اإلشااكال، فهاال تنفااك الجهااة فااي إطااالق الترمااذي، أو ال تنفااك؟ 
رحماه -، وكال لاه جواباه، ونبادأ بماا قارره النااظم اليسوغ كالمه األجوبة عند أهل العلم كثيارة جاد  

يرد، يعني يرد، فإن يرد بإطالق الحسن اللفظ يعني لفظه  افإن لفظ   يرد" ا"ف ن لفظ  : -عالىهللا ت
، وهااو فااي الحقيقااة حساان، لفظااه حساان باعتباااره اشااتمل علااى مااا يساار المكلااف ماان بشااارة مااثال  

يعناي إن  يرد" ا"ف ن لفظ  صحيح، حديث صحيح ألفاظه حسنة، بليغة، فصيحة، تطرب الساامع 
هاااذا الااارد البااان دقياااق العياااد، حينماااا قاااال ابااان  "فقـــر: صـــف  بـــه الضـــعيف"ظاااي يااارد الحسااان اللف

الصالح: ال يبعاد، وال يساتنكر أن يرياد الترماذي بالحسان حسان اللفاظ، وأماا بالنسابة للحكام فهاو 
فقاال صااف  بااه الضااعيف، وهااذا الجااواب الباان دقيااق العيااد،  "فقــر: صــف  بــه الضــعيف"صااحيح، 

، والمساألة مفترضاة فيماا وصاف بالصاحة؛ هال يمكان أن لكن كياف يتجاه كاالم ابان دقياق العياد
فاي ُحْسان اللغاوي ماع  يوصاف باه الضاعيف، المساألة مفترضاة الغوي ا ايوصف هذا الَحَسن ُحْسان  

فكيف يقول: صاف  باه الضاعيف؟ نعام مان الضاعيف ماا هاو حسان األلفااظ، بال  صحة الثبوت،
بالصاحة، واضاح  الحسان مقرون امن الموضوعات ما يطرب السامع لذكره، هذا لو لام يكان هاذا ا

؟ هذا الكالم من ابن دقيق العيد يرده اقتران الُحْسن الذي حمله ابان الصاالح علاى الحسان أم ال
اللغوي، بالحكم بالصحة، فال يمكن أن يتصور أناه ضاعيف ماع وصافه بالصاحة، إن كاان يرياد 

لقصاااص حينمااا عااادة ا "فقــر: صــف  بــه الضــعيف"بااه الحساان اللغااوي، اباان دقيااق العيااد يقااول: 
يعظون الناس باألحاديث الضعيفة، أو الموضوعة؛ تجادهم ينتقاون األلفااظ التاي تجاذب الساامع 
وتسااتهويه، فألفاظااه حساان ماان هااذه الحيثيااة، لكنهااا ال يمكنهااا أن توصااف مااع هااذا الُحْساان بأنهااا 

ى حديث صحيحة، فال يرد انتقاد ابن دقيق العيد، لكن هل يراد به الحسن؛ ُحْسن اللفظ؟ قد يرو 
صحيح متفق عليه في الصحيحين لكن لفظه ليس بحسن على حد زعمهم؛ ألن الحسن ماا فياه 
بشارة للمكلف، أو ما فيه فصاحة وبالغة، قد يوجد صحيح في أعلى درجات الصحيح لكنه مع 
ذلااك دون الضااعيف، ودون الحساان ماان حيااث الفصاااحة والبالغااة، وماان حيااث البشااارة للمكلااف 

ة للمكلف، والترمذي حينما عرف الحسن قال: هذا هو الحسن عنادنا يعناي بحيث يكون فيه نذار 
أهل الحديث، والحسن عند أهل الحديث يريدون به الُحْسن االصطالحي، ال الُحْسن اللغاوي، ال 

ن استحسن بعضهم كالم ابان الصاالح   "أو يـرد مـا يختلـف سـنده"يريدون به الحسن اللغوي، وا 
يعني إن كان يرياد الترماذي بقولاه  "فكيف إن فرد وصف"ف سنده إن كان يريد الترمذي ما يختل
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حسن صحيح بأن الحديث َوَرد أو روي من أكثر من طريق؛ بعضها صاحيح، وبعضاها حسان، 
فهو صحيح باعتبار، حسن باعتبار، وهنا تكون الجهة انفكت، الجهة انفكت من طريق حسن، 

بة السيما إذا تعاددت الطارق، لكان يارد ومن طريق صحيح؛ هذا الكالم مستقيم، وهو أحد األجو 
 عليه:

ـــــرد مـــــا يختلــــــف  ..............أو ي 
 

 ســــــــنده فكيــــــــف إن فــــــــرد وصــــــــف 
 

فكيف إن فرد وصف؟ يعني إذا أمكن حمله على ما تعددت طرقه، فيكاون مان طرياق صاحيح، 
وماان طريااق حساان، وغايااة مااا فااي األماار أن الااواو حااذفت، واألصاال فااي التعبياار أن يقول:حساان 

حسن باعتبار، وصحيح باعتبار، فحذف حرف العطف، وعلى هذا إذا وجاد الحاديث وصحيح، 
بإسااناد حساان، ووجااد بإسااناد صااحيح، كااان أقااوى ممااا يحكاام عليااه بالصااحة فقااط؛ فكيااف إن فاارد 
وصف، هذا يمكن يتجه إذا قال: حسن صحيح فحسب، لكن إذا قاال: حسان صاحيح غرياب ال 

"فكيـــف إن فـــرد ال نعرفاااه مااان حاااديث فاااالن، نعرفااه إال مااان هاااذا الوجاااه، حسااان صاااحيح غريااب 
ماااا الجاااواب عااان هاااذا؟ هاااذا اساااتدراك، أو رد علاااى مااان يقاااول: بأناااه حسااان مااان طرياااق،  وصـــف"

صاااحيح مااان طرياااق آخااار، والجاااواب صاااحيح، واعتماااده جااال أهااال العلااام فيماااا إذا تعاااددت طااارق 
كاان  اإذالحديث؛ صحيح باعتبار، حسن باعتبار آخار، وانفكات الجهاة، وانتهاى اإلشاكال، لكان 

الحديث ال ُيعرف إال من هذا الوجه كما يقول: فالجواب عنه أن مان أهال العلام مان ياراه قاد بلاغ 
الصااحة، وماانهم ماان يااراه قصاار عاان الصااحة، فالحااديث حااديث حساان عنااد قااوم، صااحيح عنااد 
آخاارين، أو يكااون اإلمااام نفسااه الترمااذي تااردد فااي بلوغااه الصااحة، تااردد: هاال بلااغ أو لاام يبلااغ؟ 

يح، ويكون قد حذف حرف التردد، الذي هو الشك، وأصال العباارة أن تكاون: فيقول: حسن صح
"حسن أو صحيح"، حسن أو صحيح، وحذف حرف الشك، أو التاردد، فعلاى هاذا ماا يقاول فياه: 
حساان صااحيح، علاااى هااذا االعتباااار؛ أقااوى مماااا يقااال فياااه صااحيح فقاااط، أو أضااعف؟ قلناااا: إن 

، والثااني صاحيح، أقاوى مماا يقاال فياه صاحيح الجواب األول إذا ورد من طريقين أحدهما حسن
فقط، وعلى هذا االعتبار األخيار، والجاواب األخيار: أن إرداف الكلمتاين لابعض، واإلتياان بهماا 

كاان مان الترماذي،  ن أكثار مان واحاد، أو مان واحاد ساواءأن سببه تردد الناقد، سواء كان م امع  
أو لاام يبلااغ؟ حينئااذ يقااال: مااا قياال فيااه أو ماان غيااره، تاارددوا فااي الحكاام عليااه؛ هاال بلااغ الصااحة، 

ال  بظااااهر؟ وهاااذان الجواباااان  لااايسصاااحيح فقاااط أقاااوى مماااا يقاااول فياااه حسااان صاااحيح، ظااااهر وا 
 ارتضاهما ابن حجر في النخبة وشرحها. 

 :حسان صاحيح، يقاول :يقاول: ماا يقاول فياه -وهاو قرياب مان مساألة التاردد-هناك جواب يقاول 
مشرب بحسن، يعناي نتيجتاه مزجياة باين الحسان إنه حسن مشرب بالصحة، أو العكس صحيح 

تقااول؟ السااكر حلااو، والليمااون  ماااذاأضاافت علااى السااكر ليمااون؛  إذاوالصااحة، يعنااي كمااا يقااال: 
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حااامض؛ ماااذا تقاااول إذا مزجتهمااا؟ حاااامض حلااو، حااامض حلاااو، حساان صاااحيح مثاال حاااامض 
قلناا: إناه متاردد  اإذحلو، هذا كالم أبداه بعضهم، ومرده إلى أي األجوبة؟ إلى الجاواب األخيار، 
 فيه؛ هل بلغ الصحة، أو لم يبلغ؟ صار صحة مشربة بحسن، أو العكس؟

 و بـــــــــي الفـــــــــت  فـــــــــي ا قتـــــــــراح
 

 ................................... 

ا–كتااب مشاهور، كتااب مشاهور نظماه العراقاي  "في ا قتراح"أبو الفتح ابن دقيق العياد  ، -اأيض 
وجااودان لكاان مااا بعاد تاام طبعهمااا، وألبااي الفااتح فااي االقتااراح وشارحه السااخاوي، والاانظم والشاارح م

ابن دقيق العيد في كتابه المعروف في االقتراح، وهو في علاوم الحاديث، ومطباوع،  "أبي الفت "
 ومتداول.

 و بـــــــــي الفـــــــــت  فـــــــــي ا قتـــــــــراح  
 

 يأن انفــــــراد الحســــــن  و اصــــــط ح 
 

"أن صاطالح ال يرجاع إلاى اللفاظ يعناي إطاالق الحسان هناا ا "أنَّ انفراد الحسـن  و اصـط حي"
طيب كيف نقول: إنه اصطالح، ويردف بما يعارضه، عندهم ما  انفراد الحسن  و اصط حي"

 مشكلة: هفي
ـــــــي  يلتـــــــب  ن يكـــــــن صـــــــ  فل  وا 

 
 كـــــــر صـــــــحي  حســـــــن   يـــــــنعك  

 
بان الصاالح، ايقول الحسن في اصطالح الترماذي اصاطالحي، الحسان لايس بلفظاي كماا يقاول 

، والحسن عنده منزلة دنية أدنى درجات القبول؛ فيكف يارد اكان اصطالحي   إذاال، اصطالحي، 
 ف بأعلى درجات القبول، يقول:

ـــــــي  يلتـــــــب  ن يكـــــــن صـــــــ  فل  وا 
 

 كـــــــر صـــــــحي  حســـــــن   يـــــــنعك  
 

"كـر صـحي  ابن دقيق العيد يقرر أن النسبة بين الصاحة والحسان التبااين أو التاداخل؟ التاداخل 
لدرجة العليا فقد مر بالدرجة الدنيا، يعناي مان طلاع بالادور يعني كل من بلغ ا حسن   ينعك "

اا ؟ نعاام، إذا افترضاانا أن الضااعيف مساااو لااألرض، االثالااث، أال يكااون قااد ماار بالاادور الثاااني حتم 
ذا أراد أن يرقى الحديث إلى الصحيح يمكن إوالحسن الدور األول، والصحيح في الدور الثاني، 

ن يمار بالادور األول؟ هاو يقاول: بينهماا التاداخل، اآلن لاو أن يطلع إلى الدور الثاني من غير أ
ال مااا يمكاان؟ ألنااه اقادم لوظيفااة، واشااترطوا فااي القباول جيااد جااد   ، صاااحب االمتياااز يمكان يقاادم وا 

 " وتعداها، فإذا أطلقنا عليه الصحة، فالحسن حاصل ال محالة.اوزيادة، مر با"جيد جد   اجيد جد  
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يااة فااي الفاارائض فااي مسااألة األخااوة ألم مااع األخااوة وقاال مثاال هااذا فااي المسااألة الحما ريااة، أو اليم  
األشقاء، يعني األخوة األشقاء أخوة ألم وزيادة، يعني أخوك الشقيق لو قيل هذا ما هو باأخ لاك 

ال ماا تنكار؟ أال يمكان أن يقاال ناه أخ ألم؛ ألن أماك ولدتاه، أخ ألم وزياادة، إ :من أمك؛ تنكر وا 
أن يقارر ابان دقياق العياد أن كال صاحيح حسان، كال امتيااز فياه جياد  فبينهما تداخل، وهنا يرياد

 :اجد  
 كـــــــر صـــــــحي  حســـــــن   يـــــــنعك   ...................................

 
ــنعك "، ويقاادم؟ ال يمكاان الكاان إذا اشااترطوا االمتياااز، يااأتي صاااحب الجيااد جااد   يعنااي فااي  "  ي

وة األشاقاء يرثااون فاي صااورة؛ هال يمكاان وجااد مان يحجااب األخاوة ألم، واألخاا إذااألخاوة األشاقاء 
رث األخااوة ألم يمكاان يااأتي إأن يقااول األخااوة ألم: نحاان إخااوانكم أشااركونا معكاام؟ ال، لكاان فااي 

األشااقاء، ويقولااون: أمنااا واحاادة مااا الااذي يفاارق بيننااا، كمااا قااالوا فااي المسااألة المعروفااة: هااب أن 
بالادنيا، فيتصاور اجتماعهماا،  اعلياا مارور  في الايم، نعام فاإذا بلاغ الدرجاة ال ا، أو حجر  اأباهم حمار  

: فالن سار، لكن ال يتصور اجتماعهما حينما يبلغ الدنيا فقط، فإنه لن يبلغ العليا، إذا قيل مثال  
ذهب إلى مكة عن طريق البر، وفي طريقه بلاد مان البلادان، ماع هاذا الطرياق المعتااد يمكان أن 

لكان لاو وقاف عناد هاذا البلاد، ورجاع دون أن  يصل إلى مكة دون أن يمر بهذا البلاد؟ ال يمكان،
"كـر صـحي  حسـن   يصل إلى مكة يمكن أن يقال: إنه ذهب إلى كذا، ولم يصل إلى كاذا، فاا 

؟ التااداخل عنااده، لكاان إذا نظرنااا إلااى واقااع النااوعين، هاال يمكاان أن ماااذافالنساابة بينهمااا  يــنعك "
تاداخل،  أمتبياان أو التاداخل؟ تبااين يقال بهذا القول أو ال؟ هل النسبة باين الصاحيح والحسان ال

يعناااي إذا نظرناااا إلاااى األناااواع الثالثاااة: الصاااحيح، والحسااان، والضاااعيف؛ هااال هاااي بمثاباااة تقسااايم 
الكلماة إلاى: اسام، وفعاال، وحارف، أو بمثاباة تقسايم العماار: شاباب، وكهولاة، وشايخوخة؟ النساابة 

بة بين مراحل العمر تداخل ماا تداخل؟ تباين، والنس أمبينها في االسم، والفعل، والحرف؟ تباين 
 أمنهااا تااداخل إقباال أن يماار الشااباب والكهولااة، فالنساابة بينهااا هاال نقااول  اصااير شاايخ  يواحااد  هفياا

 تباين؟ نعم؟ 
 طالب: بينهما. 

 يعني قسيم؟ 
 طالب:......

ال هاااو فياااه، كاااالم ابااان دقياااق العياااد لاااه وجاااه، لكناااه لااايس مااان كااال وجاااه مقباااول، مااانهم مااان قاااال 
مان قاال: بالتاداخل، ومانهم مان قاال: إنهماا متبايناان مان وجاه، ومتاداخالن مان  بالتباين، ومانهم

تاداخل؟ الصاحيح لذاتاه،  أمتباين  هوجه، يعني ما النسبة بين الصحيح لذاته، والحسن لغيره؟ في
تداخل؟ تباين، لكن ماا باين الصاحيح لغياره، والحسان لذاتاه؟ فياه تاداخل؛  أم والحسن لغيره تباين
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ه عبااارة عاان حساان لذاتااه تعااددت طرقااه، فهمااا ماان جهااة متباينااان، وماان جهااة ألن الصااحيح لغياار 
جهة التبيان؛ ألن عندنا مراتب أربع، أربع مراتب: صحيح  متداخالن، جهة التداخل بينهما، أوال  

لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، المرتبة العليا مع الدنيا، صحيح لذاتاه ماع حسان 
تقيااان؟ مااا يمكاان؛ تبيااان لكاان الماارتبتين المتوسااطتين: صااحيح لغيااره مااع لغيااره؛ هاال يمكاان أن يل

تعااددت  إذا؟ فيااه تااداخل باعتبااار أن الصااحيح لغيااره هااو الحساان لذاتااه تااداخل الحساان لذاتااه فيااه
 طرقه، وتقدم الكالم فيه، نعم:
 بالعدالااااااااااااااااااةوالحساااااااااااااااااان المشااااااااااااااااااهور 

 طااااااارق أخااااااارى نحوهاااااااا مااااااان الطااااااارق 
 

 والصاااااااااااااادق راويااااااااااااااه إذا أتااااااااااااااى لااااااااااااااه 
 ((لااااااوال أن أشااااااق)) :نصااااااححته كماااااات



 
 هذا تقدم، وهذا هو المعتمد أنهما متباينان من وجه، متداخالن من وجه.

 طالب:......
لكن عليه إيرادات، يعني إذا كاان مان طاريقين ممكان إذا كاان مان طرياق واحاد وال اختلفاوا  نعم،

هاذا  ،الفي صحته؛ ألنه إذا كان من طريقين، افترض أنه من طريقين صحيحين؛ يرد كالماه؟ 
ذا كااان ماان طااريقين كالهمااا متفااق عليااه، علااى صااحته ياارد علااى الثاااني، إذا كااان  يااورد عليااه، وا 
من طريق واحاد، واتفاق األئماة علاى تصاحيحه؛ يارد علاى الجاواب الثااني، وعلاى كال حاال مثال 

إنما يحتاج إليه مان أراد أن يقلاد  -الحكم بالصحة والحسن من حيث الواقع العملي- هذا الكالم
ال إذا الت رمذي، والكالم كله هذا جر إليه مذهب ابن الصالح من قطع التصحيح والتضعيف، وا 

أرنا أن ننظر في األسانيد والمتون، ونحكم على كال حاديث بماا يلياق باه انتهاى اإلشاكال، نساخ 
الترماااذي مااان القااادم، مااان القااارن الساااادس فماااا دون يوجاااد فياااه اخاااتالف كبيااار فاااي األحكاااام علاااى 

كلهاام يوصااون أن العنايااة بجماااع نسااخ ساانن جااامع الترمااذي، النسااخ العتيقاااة  ولااذلك ؛األحاديااث
الموثقة التي قرأها األئمة وتداولها وقابلوها أمر ال بد منه لتصحح نسختك عليها؛ ألنهاا تتبااين، 

إشاكال،  هالماتن ماا فيا انه يكفينا أن المتن صحيح، قارناه باأكثر مان نساخة وجادنإ :لكن إذا قلنا
يكفيناااا أن نااادرس اإلساااناد،  ،تحرياااف وال تصاااحيف، وال تقاااديم وال تاااأخير ها فياااوالساااند كاااذلك، مااا

وناادرس المااتن، ونجمااع طرقااه وشااواهده ومتابعاتااه، ونحكاام عليااه بمااا يليااق بااه عنااد التأهاال، علااى 
إنناا إذا اعتبرناا الضاعيف علاى ساطح األرض،  :كالم ابن دقيق العيد: كل صاحيح حسان، وقلناا

ألول، والصحيح في الدور الثاني، عادي طبيعاي، أناك أول مرحلاة وقلنا: إن الحسن في الدور ا
الضعف، ثم يرتقي إلاى الحسان، ثام بعاد ذلاك يرتقاي إلاى الصاحيح، يعناي إجاراء طبيعاي، اللفاظ 

 .امناسب جد  
 طالب:......
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 نعم حسن لذاته. 
 طالب:...... 

 صحيح لغيره؛ تريد هذا؟
 طالب:......

، يعنااي يمكاان ماان األوجااه التااي يمكاان أن تقااال: إذا أدت هااذا يمكاان إذا كااان ممااا يتعاادى طرقااه
طرقه هو أحد األجوباة، لكان يبقاى أناه إذا قاال: حسان صاحيح ال نعرفاه إال مان هاذا الوجاه، قاد 
أم يقول: حسن صحيح ال نعرفه إال من هذا الوجه، وفي الباب عن فالن وفالن وفالن؛ يجتمع 

 عني عن هذا الصحابي دون غيره من الصحابة.يجتمع؟ يعني ال نعرفه إال من هذا الوجه، ي ال
 طالب:...... 

 هم قالوا، أوردوا عليه نعم، وذكره الناظم فيما تقدم، نعم:
 وقاااااااااااااااااال الترمااااااااااااااااااذي: ماااااااااااااااااا ساااااااااااااااااالم

 ورد ابكااااااااااااااااذب ولاااااااااااااااام يكاااااااااااااااان فاااااااااااااااارد  
 

 ماااااااااان الشااااااااااذوذ مااااااااااع راو مااااااااااا اتهاااااااااام 
 قلااااات: وقاااااد حسااااان بعاااااض ماااااا انفااااارد

 
 أبو الفتح اليعمري: هذا أوردوه عليه فيما تقدم، أوردوا ابن سيد الناس،

 وأوردوا مـــــــا صـــــــ  مـــــــن أفـــــــراد 
 

ــــر مــــا إســــناد   ــــ  اشــــترطنا غي  حي
 

 ثم قلنا أن من األجوبة أنه صحيح باعتبار إسناد، وحسن باعتبار إسناد، يورد عليه..
 ..........مــــــا صــــــ  مــــــن إفــــــراد 

 
ــــر مــــا إســــناد   ــــ  اشــــترطنا غي  حي

 
 يد النااس لاه ارتبااط بكاالم ابان دقياق العيادكالم ابن دقيق العيد في االقتراح، يعني كاالم ابان سا

ال أ ؟بكااالم الترمااذي أم ردوا علااى الترمااذي؟ نعاام؟ اإليااراد و يعنااي أوردوا علااى اباان دقيااق العيااد، وا 
 على ابن دقيق العيد؟ أم األخير على الترمذي

 طالب:.....
انفااراد  كيااف يااورد علااى اباان دقيااق العيااد، ومااا صااح ماان أفااراد؟ ألن كااالم اباان دقيااق العيااد يقااول:

ن يكــن صــ "الحساان اصااطالحي، إطااالق الحساان اصااطالحي   إذايعنااي إذا اقتاارن بااه، أي  "وا 
ولاو كاان مان طرياق واحاد؛ ألناه إذا أطلاق  "فلـي  يلتـب "وصف بالصحة بعد وصفه بالحسن 

ولايس  "كـر صـحي  حسـن   يـنعك "عليه صحيح فقاد مار بدرجاة الحسان، كال صاحيح حسان 
 :اكل حسن صحيح  

 مـــــــن أفـــــــراد  وأوردوا مـــــــا صـــــــ 
 

ــــر مــــا إســــناد   ــــ  اشــــترطنا غي  حي
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يعناي ياورد علاى الجااواب الاذي ارتضااه كثياار مان أهال العلاام أناه حسان ماان طرياق، صاحيح ماان 
نه حسن من طريق وصاحيح مان إ :طريق آخر، إذا قيل: حسن صحيح في األفراد، فكيف يقال

ناا: إناه حسان مان طريق، يعني لو جاء إلى حديث األعماال بالنياات، وقاال: حسان صاحيح، وقل
 طريق، صحيح من طريق، وما له إال طريق واحد:

 وأوردوا مـــــــا صـــــــ  مـــــــن أفـــــــراد 
 

ــــر مــــا إســــناد   ــــ  اشــــترطنا غي  حي
 

))كلمتااان خفيفتااان علاااى حااديث النهااي عاان بيااع الاااوالء والهبااة، مااا صااح إال ماان طرياااق واحااد، 
حسان صاحيح؛  إلى آخار الحاديث، ماا صاح إال مان طرياق واحاد، فاإذا وصافناه بأناه اللسان..((

كيف نوجه هذا؟ هل نستطيع أن نقول: إن حاديث األعماال بالنياات جااء مان أكثار مان طرياق: 
حساان ماان بعضااها، وصااحيح ماان بعضااها؟ ال، هاال نسااتطيع أن نقااول: إنااه صااحيح عنااد قااوم، 

أنااا ال  ،حساان عنااد قااوم؟ ال يمكاان؛ ألنااه صااحيح باالتفاااق؛ فماااذا يجاااب عمااا لااو قااال الترمااذي
ترمذي، ما لو قال الترمذي في حديث من مثل هاذا: حسان صاحيح، ماا فياه أستحضر ما قال ال

 . نعم؟إال كالم ابن دقيق العيد: إنه صحيح، والصحيح يمكن أن يقال له حسن
 طالب:......

األلفااااظ اللغوياااة ووصااافها بالحسااان ال يضاااطرد، قاااد يكاااون الحاااديث مااان أصاااح وأعلاااى درجاااات 
، بعض الكلمات الرواية بالمعنى جائزة، وأورد فيه شيئ  الصحيح، لكن رواه أحد الرواة بالمعنى، وا

أفصح مما أورد، يعني ما انتقى أفصح العبارات، وهذا موجود؛ يجاب عن هذا بكالم ابن دقياق 
العيد؛ ألنه تجاوز مرتبة الحسن فيمكن أن يوصف بالحسن؛ ألناه تجاوزهاا، ففياه حسان وزياادة، 

هااذا إذا فتحنااا باااب االجتهاااد، وأنااا قلاات: إن مثاال  وهااو الصااحة، يعنااي يقااارن قولااه بااأقوال غيااره،
بااااب  غلاااقهااذا الكاااالم كلااه الكثيااار، الطوياال، العاااريض الااذي جااار إليااه كاااالم اباان الصاااالح فااي 

االجتهاد، وأنه ليس ألحد أنا..، عليك أن تقلاد الترماذي وال تخارج، كال سانة يطلاع جاواب جدياد، 
ياردف  ال اإلطالقاات؛ ألن فيهاا أحيان اكل يلوح له شيء من خالل النظر في الكتاب، ومن خاال

: أن المتأهاال إذا نظاار فااي الحااديث بساانده احساان صااحيح بعبااارات تزيااد اإلشااكال، وكررنااا ماارار  
ومتنااه، وجمااع طرقااه بشااواهده ومتابعاتااه؛ يحكاام عليااه بمااا يليااق بااه، ولااو خااالف الترمااذي: وقااال 

اساتنار  إذاسايما  س، الالمانع؟ أو العكا ماالترمذي: حسن صحيح، وخرجت النتيجة: ضعيف، 
بقاااول غياااره مااان األئماااة، أماااا أن يطبقاااوا علاااى تصاااحيحه، ثااام يخااارج بنتيجاااة، ياااأتي طالاااب علااام 
متأخر، ويصحح ألئمة الحديث، وهو يضاعفه باعتباار أناه اطلاع فياه علاى علاة لام يطلاع عليهاا 

 ، ويصححه، ويقول: اطلعت على طرق ماا اطلعاوا عليهاا،امن سبق، أو العكس يضعفون حديث  
هذا ال يمكن، لكن هو ينظر، وعنده مساحة واسعة للنظر واالجتهاد مع اساتنارته باأقوال األئماة 



 
  

041 

 141 شرح ألفية احلافظ العراقي

وأحكامهااا، اصااطالح هااو خاااص بالترمااذي، لكاان كيااف نااتخلص ماان هااذا اإلشااكال؟ هااو إشااكال 
كيااف نااتخلص منااه؟ أوردنااا كااالم اباان حجاار، وأنااه إن كااان ماان طااريقين فهااو محمااول علااى أنااه 

طريااق، وأودنااا علااى هااذا اإليااراد: كيااف لااو أن الطااريقين كالهمااا  حساان ماان طريااق، صااحيح ماان
 تقول؟ ماذامتفق على صحته؟ 

 ، نعم.ايرد على القولين البن حجر، واإلشكال ما زال باقي  
 طالب:......

ال، ابن دقيق العيد ماا ينفاي األفاراد فاي كالماه، ماا ينفاي إطاالق الحسان والصاحة علاى األفاراد، 
احد، ومن طريق واحد، يمكان أن يقاال فياه: حسان صاحيح، باعتباار أناه ما ينفيه؛ ألنه حديث و 

 حاز الدرجة الدنيا، وتعداها إلى الدرجة الدنيا:
 كـــــــر صـــــــحي  حســـــــن   يـــــــنعك   ...................................

 
 ما في إشكال، نعم. 

 القسم الثال : الضعيف
ــــم يبلــــ  ــــو مــــا ل ــــا الضــــعيف فه  أم
ـــــــــــول قســـــــــــم ـــــــــــد شـــــــــــر  قب  ففاق

 ا فثالــــــــــــــــ  وهكــــــــــــــــ اســــــــــــــــواهم
ـــــر الـــــ    قســـــم ســـــواها ثـــــم زد غي
 وعـــــــــده البســـــــــتي فيمـــــــــا أوعـــــــــى

 

ن بســــــ  ببــــــي  ــــــة الحســــــن وا   مرتب
ـــــــــره وضـــــــــموا  واثنـــــــــين قســـــــــم غي

ـــــــدو    ـــــــر مب  فـــــــ ا وعـــــــد لشـــــــر  غي
ــــــــ   ــــــــى  ا فاحت ــــــــم عل ــــــــه ث  قدمت
 لتســــــــــــــــعة وأربعــــــــــــــــين نوعــــــــــــــــا

 
ف الكااالم علااى الناوعين: الصااحيح والحسان، ثلااث بالضااعي -رحمااه هللا تعاالى-لماا أنهااى النااظم 

 تمام القسمة التي بدأ بها:
 وأهاااااااااال هااااااااااذا الشااااااااااأن قساااااااااام الساااااااااانن

 
 إلااااااااااى صااااااااااحيح وضااااااااااعيف وحساااااااااان 

 
فااأنهى الكااالم علااى الصااحيح والحساان، وأخاار الضااعيف لتااأخره فااي المرتبااة عاان قساايميه، فقااال: 
القسم الثالث: الضعيف، وحد الضعيف، وعرفاه بأناه ماا لام يبلاغ مرتباة الحسان، يعناي ماا قصار 

 عن درجة الحسن:
 ماااااا عااااان رتباااااة الحسااااان قصاااااروكااااال 

 
 فهاااااااو الضااااااااعيف وهاااااااو أقسااااااااام كثاااااااار 

 
... 

ــــو مــــا  ــــا الضــــعيف فه ــــم يبلــــ أم  ......................الحســن مرتبــة  ل
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هاال نحاان بحاجااة أن نقااول: والصااحة؟ ألن هااذا الكااالم لااه ارتباااط بكااالم اباان دقيااق العيااد؛ هاال 

 نقول: ما لم يبلغ مرتبة الحسن والصحيح؟ نعم؟
 طالب:.......

وصل الصحيح، ال كابن الصالح في تعريفه، وتبعه النووي وابن كثير، ذكاروا الصاحيح فاي  ما
الحااد، فقااالوا: كاال حااديث لاام تجتمااع فيااه شااروط الحااديث الصااحيح، وال شااروط الحااديث الحساان، 

ألن مااا قصاار عاان رتبااة  ؛فهااو الضااعيف، فهاال نحتاااج إلااى ذكاار الصااحيح؟ أو نكتفااي بالحساان
أقصاار، ونعااود لنقاارر مااا بااين األقسااام الثالثااة ماان النسااب علااى الحساان فهااو عاان رتبااة الصااحيح 

بااد أن نااذكر الصااحيح فااي الحااد؛ ألن نفااي الحساان عاان  القااول بالتباااين، علااى القااول بالتباااين ال
، وال ا، قد يكون صحيح  االخبر ال يقتضي نفي الصحة، على القول بالتباين؛ ألنه قد يكون حسن  

تباين، أما علاى القاول بالتاداخل، فاال إشاكال يعناي حينماا ، أو العكس على القول بالايكون حسن  
يقولااون: الحاارف مااا ال يقباال عالمااات االساام، وال عالمااات الفعاال؛ هاال يمكاان أن يكتفااي بالفعاال 

ال ما يمكن؟ ما يمكن ألن النسبة بين األقسام  ؛بعالمات الفعل، فتنتفي عالمات االسم؟ يمكن وا 
لنسااابة باااين األقسااام الثالثاااة عنااادنا التبااااين؛ الباااد مااان ذكااار الثالثااة التبياااان، وعلاااى هاااذا إذا قلناااا ا

ذا  الصااحيح، كمااا ذكااره اباان الصااالح، وماان تبعااه مماان اختصاار كالمااه، كااالنووي واباان كثياار، وا 
قلنا: النسبة التداخل، وأن كل صحيح حسان؛ نكتفاي بانتفااء الحسان، وعادم بلاوغ الحاديث مرتباة 

قلناا الشااب  إذارتبة الصحيح أقصر، وعلى هاذا الحسن، فإذا لم يبلغها، وقصر عنها، فهو عن 
من لم يبلغ سن الكهولة، فهو سن الشيخوخة أقصر، يعني ما قصر عن سن الكهولة، فهو عن 
سان الشاايخوخة أقصاار، وهااذا علااى القااول بالتااداخل، وعرفناا فيمااا تقاادم أنهمااا متباينااان ماان وجااه، 

ن هااذا اإلشااكال؛ ألننااا إذا قلنااا أراد أن يخاارج ماا -رحمااه هللا-ومتااداخالن ماان وجااه، اباان حجاار 
ذا قلناا بتعرياف الحاافظ العراقاي فاي  بتعريف ابن الصالح؛ ورد علينا مسألة التاداخل الاوجهي، وا 
ألفيته؛ ورد علينا التبااين الاوجهي، ياورد عليناا التبااين الاوجهي، فالحاافظ ابان حجار اختاار كلماة 

اا اااتجمااع النااوعين، ويكااون التعريااف مانع  ن لاام يكاان جامع  اا ا، وا  ال ياارد عليااه مااا يااورد علااى  امانع 
 تعريف ابن الصالح، وال على تعريف الحافظ العراقي. 

فذكر في تعريف الضعيف بأنه: هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط القبول، لم تتوافر فيه 
شروط القبول، والقبول يشمل الصحيح والحسن، فجمع بينهما بكلمة واحدة، فصار التعريف 

إهدار ألحد اللفظين، وال شك أن  هللفظين، وليس في ، ليس فيه استعماال  امختصر   امانع   اجامع  
تعريف الحافظ ابن حجر قوي، فالحديث الذي يتخلف فيه شرط من شروط القبول يكون حكمه 

؛ ألن الشروط التي تذكر للقبول وللصحة صحة العقود وصحة العبادات، إذا تخلف شرط الرد
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تخلف شرط من شروط القبول صار الخبر في حيز المردود، والمردود منها تخلف الحكم، فإذا 
 هو الضعيف.

ــــم يبلــــ    ــــو مــــا ل ــــا الضــــعيف فه  أم
 

ن بســــــ  ببــــــي  ــــــة الحســــــن وا   مرتب
 

يعني اآلن كلما تخلف فيه شرط من شروط القبول التي تقدمت، اتصال األسانيد، عدالة الرواة، 
م الجابر عند االحتياج إليه؛ ليدخل في هذا الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، عد

جميع أنواع المقبول، نعم، جميع أنواع المقبول نقول: الشروط ستة، فإذا فقد االتصال ضعيف، 
فقد عدالة الرواة بعض الرواة غير عدول ضعيف، فقد الضبط عند بعض الرواة ضعيف، وجد 

كل واحد من هذه الشروط الستة  الشذوذ وجدت العلة احتجنا إلى جابر ولم نقف عليه ضعيف،
مسلك من مسالك الضعف إلى الخبر، ومسالك الضعف بسطها ابن حجر، وجعل منها ما 
يتعلق بعدالة الرواة، ومنها ما يتعلق بضبطهم، خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، 

أ منه خمسة يعني فقد العدالة ينشأ منه خمسة أوصاف، وفقد الضبط أو الخلل في الضبط ينش
 أوصاف، وأوجه للطعن في الخبر، هذا على سبيل اإلجمال، يقول:

................................... 
ـــــــــــول قســـــــــــم   ـــــــــــد شـــــــــــر  قب  ففاق

 

ن بســ  ببــي   .....................وا 
................................... 

 
الصالح أشار إليها،  إذا فقد شرط واحد هذا قسم، فقد شرطين قسم، في طريقة ذكرها ابن

، وغيره بسطها، اوبسطها في شرحه في كالم طويل جد   -رحمه هللا تعالى-وأوردها الناظم 
في كالم الترمذي، وبعضهم إلى ثالثة وستين،  اوأوصلوا األقسام إلى تسعة وأربعين نوع  

، وبعضهم إلى مائة وعشرين، وبعضهم إلى مائتين وخمسين، وبعضهم إلى خمسمائة وخمسين
وألف فيه رسائل، لكن ماذا نستفيد من الطريقة التي ذكروا فيها وأوصلوا فيها أقسام الضعيف 
إلى خمسمائة نوع، إلى خمسمائة قسم، ما الذي نستفيده؟ يعني ابن حجر والسيوطي وغيرهما 
من أهل العلم يقولون: إن هذا تعب ليس وراءه أرب، هل نستطيع أن نقول: إن ما فقد من 

ثر يكون أضعف فيرجح عليه غيره؟ نعم؟ يعني إذا فقد الشروط الستة هل هو الشروط أك
أضعف أنواع الضعيف؟ أضعف منه ما فقد شرط واحد وهو صدق الراوي، إذا كان الراوي 

خالص انتهى اإلشكال، لو اجتمعت في رواته جميع األوصاف المضعفة، يكون أضعف  اكذاب  
ط الذي ذكروه كما قال السيوطي يقول: إن كان القصد منه لو فيه راٍو واحد كذاب، فهذا البس

ففاقد الصدق أرجح منه، في الضعف  -وسبقه لنحوه الحافظ ابن حجر-به من أجل الترجيح 
ن كان القصد منه إيجاد أسماء لهذه األحاديث الضعيفة فلم يسم  ايعني، ٌأقوى منه ضعف   ، وا 

نها المنقطع والمرسل والمدلس، وسمي منها منها إال القليل عند األئمة، يعني خمسمائة سمي م
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المعل، ومنها الشاذ، ومنها المضطرب، ومنها المنكر، ومنها المتروك، يعني أقسام التي 
جاءت أسماؤها عن األئمة، وال بد من إتباعهم نخترع أسماء لم يجدوها؟ هل نستطيع أن نوجد 

ن كان الهدف من ألقسام الضعيف خمسمائة قسم؟ ال يمكن، ال نزيد على ما سما ه األئمة، وا 
لهذا البسط، نقول: هذه  اوراء هذا البسط معرفة كم تصل األقسام، كم يصل عدد األقسام تبع  

غاية مرة ال تساوي تسويد األوراق، وبال شك إن الذي أوصلها.. لو قرأتم في كيفية بسط 
وال يمكن أن تطبق  مسالك الضعف إلى الخبر باالجتماع واالفتراق فال شك.. بطريقة مملولة،

 على أرض الواقع، ال سيما إذا أردنا أن نقتفي أثر األئمة.
................................... 
ـــــــــــول قســـــــــــم   ـــــــــــد شـــــــــــر  قب  ففاق

 

ن بســ  ببــي   .....................وا 
................................... 

 
والعدالة قسم ثان، فاقد االتصال  فاقد االتصال "واثنين قسم غيره"فاقد اتصال األسانيد قسم 

والضبط قسم ثالث، فاقد االتصال مع وجود علة قسم رابع، فاقد االتصال مع وجود الشذوذ 
قسم خامس، فاقد االتصال ثم ارجع إلى..، اترك االتصال ثم ابدأ بعلة غير مبدوء بها، فاقد 

العلة، فاقد العدالة مع وجود  العدالة مع غيره، فاقد العدالة مع الضبط، فاقد العدالة مع وجود
 الشذوذ، ثم انتهى من العدالة إلى آخره.  
.................................. 

ـــــــــــــــــــ ا ـــــــــــــــــــ   وهك ـــــــــــــــــــواهما فثال  س 
 قسم سواها........................ 

 واثنــــــــــين قســــــــــم غيــــــــــره وضــــــــــموا 
و    ـــــد  ـــــر َمب  ـــــد  لشـــــر   غي ـــــهَوع   فـــــ ا ب

................................. 
  

ني تأتي إلى الشرط األول فتمرر عليه كل الشروط فنتج عندك أقسام: عدم االتصال مع يع
االتصال مع عدم الضبط، عدم االتصال مع وجود الشذوذ، عدم االتصال  معدم العدالة، عد

مع وجود العلة، تنتهي من االتصال، عدم العدالة مع عدم الضبط، عدم العدالة مع وجود 
ع وجود العلة، ثم تنتهي من العدالة، وهكذا، ثم تضرب بعضها في الشذوذ، عدم العدالة م

ال داعي لذكرها، وال  ابعض إلى أن يصل إلى أعداد كبيرة، ومن راجع شرح الناظم وجد أقسام  
 تستحق أن يسود بها الورق.

................................... 
ـــــر الـــــ    قســـــم ســـــواها ثـــــم زد غي

  

ــــَر مَ   ــــد  ل َشــــر    َغي  و   َوع  ــــد   بــــه فــــ اب 
ــــــــ   ــــــــى  ا فاحت ــــــــم عل ــــــــه ث  قدمت
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هناك رسائل في بيان أقسام الضعيف ُذكر فيها هذا بالبسط، وحقيقة  يعني معاناتها وقراءتها 
ممل، وليست وراءها نتيجة، بل هو تعب ليس وراءه أرب، كما قال العلماء، حتى التقسيم الذي 

ال داعي له، إذا قلنا: لم تتوافر فيه شروط  ذكره الحافظ العراقي في المنظومة وبسطه في شرحه
القبول انتهى اإلشكال، وأما بالنسبة لألقسام فما ذكره األئمة، وبالنسبة للتطرق الضعف إلى 
الخبر فهذا بتطبيق الشروط، وينتهي اإلشكال، فنحن ال نستطيع أن نسمي غير ما سماه 

 .اوافتراق   اهم اجتماع  األئمة، وال نوجد من األقسام غير ما مر عليهم في شروط
ـــــ   ................ ـــــَر الَّ  ث ـــــمَّ ز د  َغي 

 
َتـــــــــ     ت ـــــــــه  ث ـــــــــمَّ َعلـــــــــى َ ا َفاح  م   َقدَّ

 
ال فاألصل أن تحذف.   أي فاقتدي، والياء للضرورة وا 

"فيما عد أقسام الضعيف  "وعده البستي"أبو حاتم محمد بن حبان البستي  "وعده البستي"
، وال يدرى أين عد هذه اخمسين إال واحد   تسعة وأربعين نوعا""لفيما جمع وحفظ  أوعى"

األنواع؟ لكنه ذكر في مقدمة المجروحين بعض األسباب، وذكر منها عشرين فقط، وأما التسعة 
 واألربعين فال ُيعلم أين ذكرها؟ ولعله في مؤلفاته التي لم تصل إلينا. 

َعــــــــى ( ف يمــــــــا أو  ــــــــت يُّ ه  )الب س   َوَعــــــــدَّ
 

ــــــــــــــــــَعة    َعــــــــــــــــــا  ل ت س  َن َنو  ــــــــــــــــــي  َبع   َوأر 
 

، وزادوا على ذلك، منهم من ذكر ثالثة وستين، ومنهم من قال: مائة اخمسين إال واحد  
وعشرين، ومنهم من قال: مائتين وأربعين، وزادت نافت عند بعضهم على الخمسمائة، وهللا 

 أعلم. 
 .أجمعينوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 حيمبسم هللا الرحمن الر 
 

فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده  امبارك   اطيب   االحمد هلل حمد  
 ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 
 المرفو : 

ــــــــــ ف و ع  ــــــــــم   َمر  ــــــــــي ام َضــــــــــاف   اَوَس  ل لنَّب
َســـــــــــال   ـــــــــــ   اإلر   َوَمـــــــــــن  ي َقاب لـــــــــــه  ب 

 

ب   َواشـــــــــَتَر َ   ـــــــــاح  ـــــــــَع الصَّ ( َرف  ـــــــــب  ي   )الَخط 
ــــــــــــــال   ــــــــــــــَ اَك َ ا ات  َص ــــــــــــــى ب  ــــــــــــــد  َعَن  َفَق

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، أما بعد: 
ة هذا لما انتهى من األقسام الثالثة التي هي عمد "المرفو ": -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

لألخبار بحسب من يضاف إليه الخبر، فذكر المرفوع، وقدمه  اثاني   االفن وخالصته ذكر تقسيم  
والمرفوع: اسم  ،-عليه الصالة والسالم-على غيره لشرف النسبة؛ ألنه ينسب إلى النبي 

، فالذي ينسبه إلى النبي امفعول من الرفع، الذي هو المصدر، تقول: رفع الحديث يرفعه رفع  
 رافع، والخبر مرفوع.  -ليه الصالة والسالمع-

 يقول:
ــــــــ ف و ع  ــــــــم   َمر  ــــــــي ام َضــــــــاف   اَوَس  ل لنَّب

  
 ................................... 

 
هذا المرفوع، وكما سمعنا قدم لشريف النسبة، أو لشرف النسبة، بخالف  ،صلى هللا عليه وسلم
 -عليه الصالة والسالم-من أقواله يعني  مضا  للنبي" ا"سم مرفوع  الموقوف والمقطوع 

دخلت في  -عليه الصالة والسالم-وأفعاله وتقريراته وأوصافه، كل هذه إذا أضيفت للنبي 
 المرفوع.

................................... 
 

ـــــع الصـــــاحب    ـــــب رف  واشـــــتر  الخطي
  

-إلى النبي  أن يكون مما يرفعه الصحابي االخطيب البغدادي اشترط لتسمية الخبر مرفوع  
أو  -عليه الصالة والسالم-، ومفهومه أن ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصالة والسالم

، يعني لو قال -عليه الصالة والسالم-للنبي  امضاف   ا، سم مرفوع  امن دونه ال يكون مرفوع  
ا بقرون قال ، ولو قاله قبلنايسمى مرفوع   -صلى هللا عليه وسلم-المتأخر منا: قال رسول هللا 

صلى هللا -، ولو قال البخاري: قال رسول هللا ايسمى مرفوع   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
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يسمى  -صلى هللا عليه وسلم-، ولو قال التابعي: قال رسول هللا ايسمى مرفوع   -عليه وسلم
، أن ، ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي، اشترط الخطيب البغدادي رفع الصحابيامرفوع  

، فإذا رفعه التابعي ال -عليه الصالة والسالم-يكون هذا الخبر مما يرفعه الصحابي إلى النبي 
ال يسمى  -صلى هللا عليه وسلم-، لو قال سعيد بن المسيب: قال رسول هللا اى مرفوع  ميس

، هذا االشتراط يوحي ويشم من كالم الخطيب، لكن الحافظ ابن حجر يرى أن كالمه ال امرفوع  
نما هو على سبيل الغالب، الغالب أن يكون المرفوع مما يصرح ع لى سيبل االشتراط، وا 

عليه -واألحاديث المضافة إلى النبي  ،-عليه الصالة والسالم-الصحابي برفعه إلى النبي 
إنما جاءتنا عن طريق صحابته الذين سمعوا كالمه وشاهدوا أفعاله فعليهم  -الصالة والسالم

من شاهده أو  -عليه الصالة والسالم-الغالب أن الذي يضيف إلى النبي المعول في هذا، ف
ن لم يكن ذلك شرط، لكن مرفوعات التابعين كثيرة جد   ، مرفوعات من دونهم من اسمعه، وا 

صلى هللا -ما يقول الفقهاء: الدليل على ذلك قوله  اكثيرة، فكثير   االمصنفين المتأخرين أيض  
عصارهم، ومع ذلك هو أ حد، فيضيفونه هم ولو تأخرت أزمانهم و ، ال ينسبونه أل-عليه وسلم

في االشتراط، أو كونه هو الغالب، حقيقة قول  امرفوع، فقول الخطيب سواء كان صريح  
 مرجوح، قال:

 ومـــــــــن يقابلـــــــــه بـــــــــ   اإلرســـــــــال  
  

ـــــــــ اك  ا اتصـــــــــال    ـــــــــى ب ـــــــــد عن  فق
 

ل الرفع باإلرسال فيريد بالرفع من يقابل المرفوع بالمرسل، من يقابل المرفوع باإلرسال، من يقاب
من خالل المقابلة، يريد به االتصال، فإذا قال: رفعه فالن وأرسله فالن ماذا يريد؟ فيما يقابل 
المرسل، يعني أنه وصل إسناده، إذا قال: رفعه زيد وأرسله عمر، فمرادهم برفعه؟ نعم؟ وصل 

 ولذا قال: ؛ناه قطع إسنادهوالذي أرسله مع ،-عليه الصالة والسالم-إسناده إلى النبي 
 ومـــــــــن يقابلـــــــــه بـــــــــ   اإلرســـــــــال  

  
ـــــــــ اك  ا اتصـــــــــال    ـــــــــى ب ـــــــــد عن  فق

 
ألن فهم الكلمة إنما يتم بمعرفة ضدها "فبضدها تتميز األشياء" إذا عرفنا المرسل عرفنا ما 

 يقابله؛ ألنهم ال يقابلون بين شيئين إال وهما متقابالن من حيث المعنى، نعم. 
َند    ال م س 

ـــ ـــر  َوالم س  ص  ـــد  و  ـــا َق ـــو    أو  َم ف   َند  الَمر 
ـــــا ـــــر  َمَع ـــــَع الَوص  ـــــع  َم ف  ـــــ   الرَّ  َوالثال 

 

ــــر    ــــَ ا َيق  ــــَع َوقــــف  َوهــــَو فــــي َه ــــو  َم  َل
ـــــــه  )الَحـــــــاك م ( ف يـــــــه  َقَطَعـــــــا  َشـــــــر    ب 
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، أردفه اجزم   -عليه الصالة والسالم-بعد أن أنهى الكالم على المرفوع المضاف إلى النبي 
إنما أردفه بالمسند؛ ألن  ،يردفه بالموقوف المضاف إلى الصحابي على ما سيأتيبالمسند، ولم 

والمسند: اسم مفعول من أسند الحديث  "والمسند المرفو "من معاني المسند المرفوع، في قوله: 
يسنده فهو مسن د والحديث مسَند، وذكرنا في المسانيد في الدرس الماضي أن المسند يطلق 

ي رتب على مسانيد الصحابة، ويطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه بإزاء الكتاب، الذ
األحاديث باألسانيد، قلنا: من هذا تسمية اإلمام البخاري كتابه الجامع الصحيح: المسند، 

 ويطلق بإزاء الخبر المرفوع، ويطلق بإزاء الموصول على ما سيأتي.
 هذه لتنويع الخالف. )أو(ذا قوله، ه "والمسند المرفو ": -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

ـــ ا يقـــر  .....................أو ما قد وصر ـــي ه ـــو ف ـــف وه ـــع وق ـــو م  ل
 

 هذان قوالن.
ــــع مــــع الوصــــر معــــا ــــ : الرف  والثال

 
ـــــــه قطعـــــــا  ـــــــه الحـــــــاكم في  شـــــــر  ب

 
، اأو منقطع   يعني إذا قال: هذا حديث مسند يعني مرفوع، سواء كان متصال   "المسند المرفو "

سواء كان رفعه  "المسند المرفو "اإلمام الحافظ ابن عبد البر في مقدمة التمهيد  وبهذا قال
، -عليه الصالة والسالم-بسند متصل أو منقطع، المقصود أن تكون فيه النسبة إلى النبي 

 فهو مرادف عند ابن عبد البر للمرفوع، هذا هو القول األول في تعريف المسند.
ـــ ا يقـــر  د وصر.....................أو ما ق ـــي ه ـــو ف ـــف وه ـــع وق ـــو م  ل

 
الخطيب البغدادي أنتم تسمعون الخطيب في كل باب من أبواب علوم الحديث، ويقول ابن 
نقطة: كل من صنف في علوم الحديث بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، وله عناية في هذا 

أنواع علوم  الباب، وفي هذا الشأن، وهو إمام من أئمة المسلمين، وله مصنفات في أكثر
الحديث، ومعول ابن الصالح في شرح هذه األنواع بالدرجة األولى على كتب الخطيب، ثم 
يأتي من يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكالم، ولوث هذا العلم الشريف بما تأثر به، 

ي ماذا يكون علوم الحديث لوال كتب الخطيب؟ واعتماد أهل العلم بعده على كتبه، ر أد ال
معولهم عليه، يعني كون اإلنسان يتأثر بشيء هل معنى هذا أنه انتهى بالكلية؟ هذا إذا سلمنا و 

بأنه تأثر بعلم الكالم، مع أن البيهقي متأثر بعلم الكالم، يعني نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل 
كالم نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نقول: سنن البيهقي ما نستفيد منها؛ ألنه تأثر بعلم الكالم؟ 

ليس بصحيح، وكذلك كتب الخطيب، معول الخطيب في كتبه على أئمة هذا الشأن، وجمع 
، ثم يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكالم اعظيم   اأقوالهم في كتبه، ونفع هللا بها نفع  
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ذا قيل مثل هذا في نقبله ال اوأدخل بعض المصطلحات.....، إذ   ، ما هو بصحيح هذا، وا 
أتينا النقل عن الغزالي، والنقل عن الرازي، والنقل عن الجويني، كيف نقول بهذا؟ الخطيب فسي

وهم أهل الكالم، عمد أهل الكالم، هل نمسخ أقوالهم؟ وعلوم الحديث..، الحديث رواية مبني 
على السماع وعلى الرواية والتلقي، ومثل هؤالء ال قيمة لهم في علم الرواية، حتى يصرحون 

الحديث مزجاة، أعني مثل الغزالي، مثل الرازي، مثل اآلمدي، مثل هؤالء أن بضاعتهم في 
المتكلمين، لكن ال نختلف، أو ال يختلف أحد في أن بعض أنواع علوم الحديث تدرك بالرأي، 

لكذا، وذكرنا مثال في بعض المناسبات أظنه في هذا  لإلمام أحمد وقوال   يعني إذا نقلنا قوال  
ما قال ابن الصالح: إن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين الدرس، ذكرنا مثال حين

السند المعنن والسند المأنن، فيحكمان للمعنعن باالتصال والمأنن باالنقطاع، من خالل خبر 
فقال اإلمام أحمد  ،مر به -عليه الصالة والسالم-عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي 

-مر به النبي  ااألخرى عن محمد بن الحنفية: أن عمار   ويعقوب بن شيبة: متصل، والرواية
فقال: منقطع، ابن الصالح قال: مرده اختالف الصيغة، فهم غير ابن  -عليه الصالة والسالم

الصالح أنه إذا قيل: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن هذا متصل، سببه أن محمد بن 
ذا قال: عن محمد ب -مر به النبي  ان الحنفية أن عمار  الحنفية يروي عن صاحب القصة، وا 

محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها، فهل  -عليه الصالة والسالم
مثل هذا الفهم يحتاج إلى نقل، أو يحتاج إلى تأمل؟ نعم؟ يحتاج إلى تأمل، ولذا المسائل التي 

ل، سواء كان من أهل الحديث أو تحتاج إلى تأمل يشترك فيها كل من لديه قدرة على هذا التأم
تنقل عني عن الشيخ فالن، شيخ أنت ما أدركته، أو  من غيرهم، يعني أنت لما تنقل عني مثال  

، تنقل عني عن الشيخ أنه قال كذا، أو حصل بيني وبينه كذا، عني أدركته ولم تجتمع به مثال  
؟ ماذاب القصة يكون الكالم حاأنه حصل بيني وبين فالن كذا، حينما تنقل الكالم عني وأنا ص

متصل، لكن لما تقول أنت: إن فالن قال له فالن أو ذكر له فالن، أو حصل له مع فالن 
؟ منقطعة، فمثل هذه األمور وكثير من ماذاتحكي قصة ما شهدتها، وال حضرتها تكون 

فليسوا  مباحث علم المصطلح يدرك بهذه الكيفية، يدرك بهذه الطريقة، أما ما مرده إلى النقل
ولذا لو أخلينا علم المصطلح من هذا الفهم الذي  ؛من أهل النقل، فينبغي أن يحرر الكالم

يبديه بعضهم والحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها ومن مباحث أصول الفقه الذي لهم 
ن لم يكونوا أهل أثر؛ نعم، لهم فيه اليد الطولى، من  فيه اليد الطولى؛ ألنهم أهل نظر، وا 

من البراعة، لكن يبقى أن ما مرده إلى النقل ال يعول  اباحثه ما يتعلق بالسنة، وأبدوا فيه شيئ  م
عليهم فيه، والمسألة مسألة إنصاف، أما إذا سمعنا أو عتبنا على شخص، أو نقمنا عليه شيء 

تب ننفسه بالكلية هذا ما هو بمنهج، ما بمنهج سوي، وال زال العلماء َيْدُرسون وُيَدر سون ك
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المصطلح وفيها هذه األقوال، بل جعلوا من مزايا توضيح األفكار للصنعاني وترجيحه على 
غيره؛ ألنه يجمع بين قواعد المحدثين وقواعد األصوليين، ثم يقول من يقول: إن الخطيب لوث 

 هذا العلم بما أدخل فيه وفعل وترك.
 ف المرفوعهذا قول ابن عبد البر، يعني المسند يراد "المسند المرفو "

ـــ ا يقـــر  .....................أو ما قد وصر ـــي ه ـــو ف ـــف وه ـــع وق ـــو م  ل
 

فإذا قلنا: هو المرفوع قلنا: سواء كان بإسناد متصل أو منقطع، وهذا ما صرح به ابن عبد البر 
بأنه سواء كان انقطع أو اتصل، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مالك عن نافع عن ابن 

مسند مرفوع متصل، لكن مالك عن ابن عمر عن  -الصالة والسالمعليه -عمر عن النبي 
مسند مرفوع، لكنه منقطع، هذا يدخل في المسند عند ابن عبد  -عليه الصالة والسالم-النبي 

البر، لكنه ال يدخل في المسند عند الخطيب؛ ألنه يجعل المسند الموصول، المسند ما اتصل 
أو وقف على الصحابي، أو من  ،-الصالة والسالمعليه -سنده، سواء كان رفع إلى النبي 

 ولذا قال: ؛دونه
ـــ ا يقـــر  ................................... ـــي ه ـــو ف ـــف وه ـــع وق ـــو م  ل

 
؟ ماذايعني إطالق المسند على الموقوف قليل، يعني أكثر ما يطلق المسند عند الخطيب على 

ن كان اتصل الموقوف مسند  على المتصل المرفوع، لكن ال يمنع الخطيب من تسمية الم ، وا 
أقل من إطالقهم المسند على المرفوع المتصل، الحاكم جمع بين األمرين، يقول: ال يسمى 

 األمران، القول األول قول ابن عبد البر، والثاني قول الخطيب.  هحتى يجتمع في امسند  
ـــــا ـــــر  َمَع ـــــَع الَوص  ـــــع  َم ف  ـــــ   الرَّ  َوالثال 

 
ـــــــه  )الَحـــــــاك م (    ف يـــــــه  َقَطَعـــــــاَشـــــــر    ب 

 
 
بسند متصل، وهذا ما  احتى يكون مرفوع   اوهذا يرجحه الحافظ ابن حجر أنه ال يسمى مسند  

 قطع به الحاكم.
 المتصر والموصول

ـــــــــــــــــــو  َ  ق  ـــــــــــــــــــر  ب َســـــــــــــــــــَند  َمن  ن  َتص   َوا 
ف ـــــــــــــــــو    َســــــــــــــــَواء   ق ــــــــــــــــو    َوالَمر   الَمو 

 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــو    َفَســـــــــــــــــــم  ه  م تَّص  ص   َمو 
ـــــــــــد   ا أن  َي ـــــــــــَرو  ط ـــــــــــو    َوَلـــــــــــم  َي َر الَمق   خ 

 
اختلفوا ألن كل واحد نظر وسبر في إطالقات األئمة، جمع مجموعة من إطالق األئمة 
فوجودهم يطلقونه على المرفوع، وجدهم يطلقونه بإزاء المرفوع، ولم يتأخر الرفع في جميع ما 
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في طالقات األئمة مما يطلقونه إرفعه، هذا من ابن عبد البر، الخطيب جمع مجموعة من 
المسند وجدهم يطلقونه على ما اتصل إسناده، بغض النظر عن الرفع والوقف، والحاكم جمع 

 نعم؟  .مجموعة وجدهم يطلقونه بإزاء المتصل المرفوع، فكل حسب ما وقع له
 طالب:......... 

 .الو مع وقٍف، يعني ولو كان الخبر موقوف  
 طالب:......... 

ند على المتصل الموقوف أقل من إطالقهم المسند على الصحابي نعم، لكن إطالقهم المس
على المتصل المرفوع، ثم أردف المسند الذي من معانيه المتصل، في تعريف الخطيب 

 والحاكم أردفه بالمتصل والموصول.
: مؤتصل بالهمز، وهذه منقولة االمتصل كذا باإلدغام، ويقال فيه: موصول، ويقال فيه أيض  

جودة في كتبه، يعبر عن المتصل بالمؤتصل، حتى قالوا: إنها لغة عن اإلمام الشافعي، بل مو 
اإلمام الشافعي، ومنهم من يقول: إنها لغة أهل الحجاز، لغة اإلمام الشافعي، ابن الحاجب في 

من أن يقول:  لغة اإلمام الشافعي، وهو بدال   رتصريفه المسمى بالشافية، قال: مؤتعد ومؤتس
 تز ومؤتصل بالهمز. يقول:متعد ومتزر ومتصل، مؤتعد ومؤ 

ــــــــــــــو  ن تصــــــــــــــر بســــــــــــــند منق  وا 
 

 موصــــــــــــــو  فســــــــــــــمه متصــــــــــــــ    
 

ن كان منقطع   ن كان المسند يطلق على المرفوع، وا  عند ابن عبد  اقدم المسند على المتصل، وا 
البر، وقدموه على المتصل، لماذا؟ ألن المتصل ينظر فيه إلى اإلسناد بغض النظر عن 

إلى النسبة، واألكثر على أنه المرفوع، فألحق به، وأما  هفي ما المسند فالمنظورأالنسبة، و 
المتصل فينظر فيه إلى اإلسناد بأن يكون كل راٍو من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر 

على  اأو موقوف   ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  امن طرق التحمل، سواء كان مرفوع  
 الصحابي. 

 يقول:
ـــــــــــــــــــر  ب َســـــــــــــــــــنَ  ن  َتص  ـــــــــــــــــــو  َ َوا  ق   د  َمن 

 
ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــو    َفَســـــــــــــــــــم  ه  م تَّص  ص   َمو 

 
سواء قلت: هذا حديث موصول أو متصل معناه واحد، إذا اتصل إسناده، بأن يكون كل راٍو 
من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر، هم يقولون: قد سمعه من شيخه، لكن التلقي أعم 

معتبر من طرق التحمل ما ورد علينا ما ورد  من أن يكون بطريق السماع، فإذا قلنا: بطريق
 على قولهم: سمعه.
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ـــــــــــــــــــو  َ  ق  ـــــــــــــــــــر  ب َســـــــــــــــــــَند  َمن  ن  َتص   َوا 
 

 ........................................ 
 

 بسند متصل. منقوال   ايعني متن  
...................................

..... 
 

ـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــو    َفَســـــــــــــــــــم  ه  م تَّص  ص   َمو 
 

 فسمه متصل. 
ف ـــــــــــــــــو     ق ــــــــــــــــو    َوالَمر   َســــــــــــــــَواء  الَمو 

 
 ........................................ 

 
سواء الموقوف على الصحابي والمرفوع، يعني يستوي في ذلك الموقوف والمرفوع، فإذا قال 

: مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله قلنا: متصل، مالك عن نافع عن ابن البخاري مثال  
 متصل، إال أن األول موقوف، والثاني مرفوع. -ليه الصالة والسالمع-عمر عن النبي 

................................... 
 

 ولـــــــم يـــــــروا أن يـــــــدخر المقطـــــــو    
 

لكن إذا روينا بسند متصل، روى اإلمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو اإلمام 
ن المسيب نقول: هذا منقطع أو أحمد بسند متصل عن الحسن البصري، أو عن سعيد ب

 متصل أو موصول؟ نقول: متصل؟ يقول: لم يروا أن يدخل المقطوع.
 طالب:........

ال هو المقطوع سيأتي تعريفه أنه ما يضاف إلى التابعي، المقطوع: ما يضاف إلى التابعي، 
ال ما نقول: متصل؟ نعم؟ يعني  متصل فهل إذا روينا عن تابعي بسند متصل نقول: متصل وا 

د، هو معروف في اإلسناد ما فيه فوق سعيد أحد، كما أنه ليس فيه فوق أبي هريرة يإلى سع
ونستطيع أن نقول:  ،-عليه الصالة والسالم-أحد، نستطيع أن نقول: هذا متصل إلى النبي 

هذا متصل إلى أبي هريرة، لكنهم لم يروا أن يدخل المقطوع، أن نقول: متصل إلى الحسن أو 
سعيد؛ ألن المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، ما روى أن يدخل هذا في  متصل إلى

 المتصل والموصول، لماذا؟
 طالب:........

 ما هي مسألة حجية، نعم. ،ال
 طالب:........

تنافر لفظي بين أن نقول: متصل  ا، إذ  اانقطاع، لكنهم يسمونه مقطوع   هفيه انقطاع هو؟ ما في
مقطوع بأنه متصل، قالوا: هذا تنافر لفظي، لكن ما المانع أنه إذا مقطوع، يعني نصف خبر 
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انفكت الجهة أن يوصف الشيء بلفظين متنافرين، إذا انفكت الجهة يوصف بوصف باعتبار 
يه {ويوصف بوصف مناٍف له باعتبار آخر،  د  لُّه  َوَيه  المانع؟  ما [( سورة الحاج2)] }َفَأنَّه  ي ض 

ما يمنع،  هلكن من باب الحساسية في التعبير والدقة فيه، لكن ما في مانع، هفيه مانع؟ ما في
: جاء زيٌد القصير الطويل، وأنت الحظت انفكاك جهة، قصير في قامته، يعني لو قلت مثال  

شيء مدرك ما يوقع في لبس، يعني دخل شخص قصير وعمره  ه، فيطويل في عمره مثال  
شك أن هذا فيه تناف لفظي، لكن ما  هما في مائة سنة، فقلت: جاء زيد الطويل القصير،

المانع أن نصفه بالوصفين المتنافرين؟ لكن إذا وجد اللبس جاء  ماانفكاك الجهة وأمن اللبس و 
شخص عمره عشرون سنة، وقامته قصيرة، وقلنا: جاء زيد الطويل القصير، كيف يفهم السامع 

، قصير في قامته، وقصير في عمره ما يرفع عنه هذا التنافر؟ المتكلم قاله باعتبار صحيح
الحسي المحسوس، لكنه طويل في عمره المعنوي، عمر مبارك، أنجز في عشرين السنة ما لم 

بالبركة فيه، كما قيل في  اينجز في مائة سنة، وطول العمر يكون بكثرة السنين، ويكون أيض  
قالوا: إن طول  (())من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمهحديث: 

العمر هذا المراد به البركة فيه، لكن هذا يوقع في لبس، شيء ال يراه المخاطب يوقع في لبس، 
لكن لو دخل شخص عمره مائة سنة وقصير القامة، أو العكس طويل القامة وقصير العمر 

هو ممكن، يفهمه السامع والمخاطب وال يقع في لبس، أما الثاني يوقع في لبس، فمثل هذا 
الذي ينفى للتنافر، أما أن يقال: متصل ألن كل واحد ممن رواه وتحمله ممن فوقه بطريق 
معتبر متصل، وهو مقطوع باعتبار إضافته إلى التابعي فمن دونه، هم عندهم هذه الحساسية 

 للتنافر اللفظي فقط، نعم.
ق و      ال َمو 

َته   ق و    َمـــــــا َقَصـــــــر   َوَســـــــم   بـــــــالَمو 
ـــر  ال ـــه  َســـمَّاه  ا َثـــرَوَبعـــو  أه   ف ق 

 

َتـــــــــــــه    ب  َوَصـــــــــــــل َي أو  َقَطع   ب َصـــــــــــــاح 
ــــــــــــد  َتبــــــــــــر   ــــــــــــف  ب َبيــــــــــــر ه  َقي   ن  َتق   َوا 

 
صراحة  -عليه الصالة والسالم-ما يضاف إلى النبي  -رحمه هللا تعالى-مما أنهى الناظم  

ا لم هو ما يحلق به، وما اختلف في رفعه، ما اختلف في إطالقه على المرفوع وغيره جاء بم
يختلف في عدم رفعه، وهو الموقوف، والموقوف اسم مفعول من الوقف، وقف الخبر يقفه فهو 

 واقف، والخبر موقوف. 
 يقول:

َته   ق و    َمـــــــا َقَصـــــــر   َوَســـــــم   بـــــــالَمو 
 

ب     .............................ب َصاح 
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 يعني اقتصرت فيه في نسبته على الصحاب، والمراد بالصاحب الصحابي
َته  وَ  ق و    َمـــــــا َقَصـــــــر   َســـــــم   بـــــــالَمو 
 

ب     .............................ب َصاح 
 

يعني  "وصلي أو قطعته"سمه بالموقوف  -عليه الصالة والسالم-يعني ولم تتجاوزه إلى النبي 
ما أضيف إلى الصحابي موقوف سواء كان اإلسناد متصل إلى هذا الصحابي أو فيه انقطاع، 

، مثل ما مثلنا، مالك عن ابن عمر موقوف منقطع، مالك عن نافع عن ابن اكله يسمى موقوف  
عمر موقوف متصل، والعبرة بهذا كله بالنسبة، فإذا نسب إلى الصحابي فهو موقوف، بغض 

، فالمنقطع ال االنظر عن االنقطاع واالتصال، واشترط الحاكم عدم االنقطاع لتسميته موقوف  
؟ رفع الصاحب، أن ماذاتقدم في المرفوع، واشترط الخطيب  ، كما اشترط فيمااى موقوف  ميس

يكون مما يرفعه الصحابي، وهنا اشترط الحاكم عدم االنقطاع، لكن هذا االشتراط شاذ، فالعبرة 
بالنسبة إلى الصحابي، فإذا نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف، ويختلفون في 

لصحابي وما ينطق به يضاف إليه، يقال: قال ابن إضافة تقرير الصحابي إليه، ما يقوله ا
عمر كذا، قال أبو هريرة كذا، موقوف عليه، وكذلك ما يفعله، فعل عمر كذا، وفعل أبو بكر 
كذا، كله موقوف، لكن إذا فعل بحضرته، إذا فعل بحضرة الصحابي شيء من قبل غيره 

خل المقبرة وجلس، وأبو وسكت عنه، هل نضيفه إلى الصحابي؟ فعلى سبيل المثال مروان د
، ننسب إلى أبي سعيد اإلنكار، لكن عليههريرة حاضر ولم ينكر عليه، ودخل أبو سعيد وأنكر 

هل ننسب إلى أبي هريرة السكوت، التقرير باب من أبواب السنة المرفوعة، يعني ما فعل 
 وسكت عنه هذا تقرير، لكن ما فعل بحضرة الصحابي -صلى هللا عليه وسلم-بحضرته 

وسكت عنه هل نقول: إنه أقره، وننسب إليه هذا؟ أو نقول: لعله سكت ألمر من األمور، 
؟ نعم؟ هل نستطيع أن نقول: مذهب أبي هريرة جواز الجلوس أو أنه لمصلحة راجحة مثال  

أفضل؟ ال؛ ألنه أقر مروان وسكت عنه، حتى ما نقول: أقر، هو سكت ألمر من األمور، قد 
يستدل  وته في تقديره، وهذا يحصل إلى وقتنا هذا، تجد مثال  كي ستكون المصلحة راجحة ف

بفعل شيخ من الشيوخ، عالم من العلماء فعل بحضرته أمر، وسكت لما يترتب على هذا 
السكوت من مصلحة، أو لما يترتب على اإلنكار من مفسدة، فهل نستطيع أن نقول: هذا 

بحضرة الشيخ فالن وال أنكر، وما يدريك  مذهب فالن؟ كما قيل به في مسألة أثيرت قيل: فعل
، فقال -صلى هللا عليه وسلم-ما الذي يحتف بهذه المسألة؟ فال ينسب التقرير إال إلى النبي 

من قال: إن الموسيقى فعلت بحضرة الشيخ فالن وما أنكر، والطبول فعلت بحضرة فالن من 
لحة راجحة في هذا الظرف؛ ألنه قد له، لماذا؟ لما يعتريه من تقدير مص الناس، ال ينسب قوال  

يريد أن ينكره على هذا، فلو أنكر عليه منكره الخفيف  ايكون في جعبته منكر عظيم جد  
يمكن ما  ابالنسبة للمنكر الشديد يمكن فاته الكبير، أو بعد حمل في نفسه عليه شيء، ورده رد  
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عليه -تقرير ال ينسب لغير النبي بعد ذلك، فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد، وال ايقبل منه شيئ  
، يعني هل نستطيع أن نقول: من مذهب أبي هريرة الجلوس في المقبرة قبل -الصالة والسالم

أن توضع الجنازة ألنه أقر مروان أو سكت على مروان؟ ال، عنده مصلحة راجحة، ولكن جاء 
هذه األمور، إلى يومنا هذا أبو سعيد وأنكر أخذ بيديه، أنكر بالفعل، والناس يتفاوتون في تقدير 

وبعض الناس تفوت المصالح وهو ينتظر مصلحة، وبعض الناس يرتكب مفاسد وهو يقدر 
مصلحة، لكن المصلحة بنظر من؟ المسألة مصلحة الدين واألمة بمجموعها، أما مصالح 

ال ينظر إليها، المقصود أن مثل هذا التقرير ال يعلق عليه وال يرتب عليه حكم، هم خاصة 
غير معصومين من جهة، األمر الثاني: أنهم قد يسكتون لتقدير مصلحة راجحة، أو خشية 
مفسدة، لكن قد يأتي من يرتكب العزيمة بغض النظر عن أي مصلحة؛ ألن هذه مفسدة محققة 
في تقدير الثاني، مفسدة محققة، والمصلحة المرجوة  أو المفسدة المخوفة مظنونة، وكثير ممن 

ندرأ مفاسد أعظم، فال شك أنهم  نحنمسائل يقول: ما تدرون عن شيء، يناقش في بعض ال
للمصالح والمفاسد، لكن يبقى أن بعض المفاسد مظنونة، وقد  اأعرف بهذه األمور، وأكثر تقدير  

-تكون من تسويل الشيطان وتثبيطه، على كل حال التقرير ال يمكن أن ينسب إال إلى النبي 
 هو الذي ال َيقر وال ُيقر على خطأ.  ألنه  ؛-عليه الصالة والسالم

َته   ــــــــا َقَصــــــــر  ق و    َم ــــــــالَمو   َوَســــــــم   ب
ــــه  َســــمَّاه  ا َثــــر ــــر  الف ق   َوَبعــــو  أه 

 

َتـــــــــــه    ب  َوَصـــــــــــل َي أو  َقَطع   ب َصـــــــــــاح 
................................... 

فوراني حيث يسمون الموقوف على الصحابي األثر الفقهاء من الشافعية ومنهم أبو القاسم ال
 نسب إلى الفقهاء الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف األثر.

ــــه  َســــمَّاه  ا َثــــر ــــر  الف ق   َوَبعــــو  أه 
 

 ................................... 

وبعض أهل الفقه سماه األثر، يعني في مقابل المرفوع الذي يسميه الخبر، يسمون المرفوع 
الحديث يطلقون األثر على المرفوع والموقوف، وبعضهم الخبر، ويسمون الموقوف أثر، وأهل 

عليه الصالة -يقول: األثر المرفوع، والخبر هو الموقوف، األثر ما يضاف إلى النبي 
بإزاء الحديث، والخبر: هو ما يضاف إلى غيره، خالف ما يقوله بعض الفقهاء،  -والسالم

مقتضى قول بعض أهل الفقه: إنه هناك كتب سميت بهذا االسم: تهذيب اآلثار للطبري، على 
 اموقوفة على الصحابة، لكن واقع الكتاب أنه في األخبار المرفوعة، وقد يذكر شيئ   ايشمل آثار  

من اآلثار الموقوفة على الصحابة، لكن الغالب فيه المرفوع، معرفة السنن واآلثار  ايسير  
معاني اآلثار، ومشكل اآلثار  للبيهقي فيه المرفوع، وفيه الموقوف، لكن المرفوع أكثر، شرح
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على أن األثر يطلق عند أهل العلم، ويراد به  لللطحاوي كلها فيه المرفوع والموقوف مما يد
 المرفوع، والموقوف:

ــــــــــ  ................................... ــــــــــره قي   ــــــــــف ببي ن تق ــــــــــروا   د تب
 

ثاال مااا تقاادم فااي نساابة واألثاار باعتبااار إطالقااه علااى الحااديث نسااب إليااه ماان ُيعنااى بالحااديث، فم
 الحافظ العراقي إلى األثر:

 يقــــــــــول راجــــــــــي ربــــــــــه المقتــــــــــدر
 

 عبـــــد الـــــرحيم بـــــن حســـــين ا ثـــــر   
 

وانتسااب علااى األثاار جماعااة ماان عهااد الساالف إلااى يومنااا هااذا، وهاام ينتساابون، ولااو قلاات محمااد 
ناصاار الاادين األلباااني األثااري فيااه شاايء؟ ألنااه ينتسااب إلااى الحااديث، واباان باااز األثااري، وفااالن 
األثااري، وساامى بعضااهم نفسااه مماان هااو دونااه بمراحاال: األثااري؛ ألن عنااده شاايء ماان االهتمااام 
بالحديث، لكن كون اإلنسان يسمى نفسه، هذه فيه شيء من التزكية، أما كونه يعرف بهذه بين 
الناس، بين الخاص والعام، وينسب إليه، هاذا شارف باال شاك؛ ألناه حينئاٍذ ينساب إلاى ماا يعناى 

 .-عليه الصالة والسالم-ينسب إلى النبي به بحق إلى ما 

ــــــــــر  ................................... ــــــــــد تب ــــــــــره قي ــــــــــف ببي ن تق  وا 
 

األصل أن الموقاوف ماا يضااف إلاى الصاحابي، لكان إذا أردت أن تصاف  "تقف ببيره قيد تبر"
بالموقوف ما تضايفه إلاى التاابعي، فقياده، فقال: هاذا موقاوف علاى ساعيد، موقاوف علاى الحسان 

ن تقــف ببيــره"وهكااذا  ن تقااف بتااابع قيااد تباار"  "وا  يعنااي بغياار الصااحابي، وفااي نسااخة "بتااابع"، "وا 
 تبر: يزكوا عملك، فأعمال البر هي التي تزكي األعمال، نعم؟

 طالب:......
ال، هاااذه المساااألة..، فااارق باااين أن يساااكت شاااخص فعااال بحضااارته شااايٌء، أو عااادد يساااير فعااال 

، يجتمع العلماء كلهم، ويفعل منكر بين أياديهم، وال بحضرتهم شيء، أو يسكت الجميع، يسكت
ينكرون، اللهم إال إذا كانوا بين يدي ظالم يخشون سطوته، فهذا شيء آخر، اإلجماع الساكوتي 

، ولم يعارض أحد، ولم يعارض، هذا إجماع سكوتي، أماا أن اشرعي   افيما إذا ذكر بعضهم حكم  
ماان أهاال اإلجماااع، إذا كااان ماان أهاال اإلجماااع، يسااكت الجميااع مااا يكااون إال إذا كااان السااكوت 

يعني افترضنا أن جميع أهل العلم وجدوا في مكان، وفعل بحضرتهم منكر هذا إجماع، لكن لو 



 
 

157 
 

057  
057 

 057 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وجد بعضهم ممن ال ينسب إليه اإلجماع، وسكتوا لتقدير مصالحة، أو خشاية مفسادة، ماا يعتبار 
 إجماع.

 طالب:......
 ؟ايسمى إجماع  
 طالب:......

كر أبو سعيد هذا، أنكر أبو سعيد؛ ألن المساألة ورد فيهاا ناص، ويروياه أباو هريارة قاال: لماذا أن
 هذا يعلم، نعم.

 
 المقطو 

ـــــــابعي ـــــــالمقطو  قـــــــول الت  وســـــــم ب
 تعبيــــــــــره بــــــــــه عــــــــــن المنقطــــــــــع

 

 وفعلـــــــــــــه وقـــــــــــــد رأى للشـــــــــــــافعي 
 قلــــي: وعكســــه اصــــط ح البردعــــي

 

علياه -مرفوع المضاف إلى النبي تمام القسمة فيمن يضاف إليه الخبر المقطوع، بعد أن ذكر ال
، والموقوف المضاف إلاى الصاحابي، المقطاوع ماا يضااف إلاى التاابعي، ومان -الصالة والسالم

ا ، والقطاع هاذا مجارد اصاطالح، والمقطاوع ادونه كما قرر ذلك ابن حجر، وغياره، يسامى مقطوع 
طع ومقااطيع، فهو قااطع، والخبار مقطاوع, وجمعاه مقاا ااسم مفعول من القطع، قطع يقطع قطع  

ااا ، فيقولاااون: مقااااطيع هاااذا رأي البصاااريين، يثبتاااون اوالبصاااريون ساااوى الجرماااي يثباااون اليااااء جزم 
فااي جااواز الحااذف، يجياازون  -وهااو بصااري -الياااء، وأمااا الكوفيااون، وأمااا الكوفيااون مااع الجرمااي 

ن كاااان األصااال إثباااات اليااااء، واختااااره ابااان مالاااك، فيجيااازون مقااااطع ومقااااطيع، مثااال  الحاااذف، وا 
ومسانيد، مفاتح ومفاتيح، واختاره ابن مالك، وقال البلقيني: األولاى أال تثبات، يعناي مثال  مساند

{مفاتح، ومفاتح جااءت فاي القارآن باإلثباات، أو بالحاذف؟ بحاذف اليااء:  ـب  َبي  نـَده  َمَفـات    ال   }َوع 
 .[( سورة األنعام95)]

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

  وسم بالمقطو  قول التابعي
 

 ................................... 

يعناي إذا خاال  "قـول التـابعي وفعلـه"، "وفعلـه"يعني ومن دونه على ما اختاره ابان حجار وغياره 
عن قرينة إرادة الرفع،  أو كان مما يحتمله الرأي واالجتهاد على ما سيأتي في حكم ما ال يقاال 

 بالرأي.
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 من الذي رأى؟ ابن الصالح: "وقد رأى"

 يــــــــ  جــــــــاء الفعــــــــر والضــــــــميرفح
 

 لواحـــــــــــد ومـــــــــــن لـــــــــــه مســـــــــــتور 
 

لإلماااام الشاااافعي، ومااان بعاااده  "للشـــافعي"أي ابااان الصاااالح  "وقـــد رأى"يريااد باااذلك ابااان الصاااالح 
 تعبيـره بـه" وقـد رأى للشـافعي"الطبراني، والدارقطني، والحميدي، عبروا بالمقطوع عن المنقطع 

، مالاك عان ابان عمار مقطاوع فاي تعبيار الاذي لام يتصال إساناده "عن المنقطـع"يعني باالمقطوع 
الاذي لام  "تعبيره به عن المنقطع"اإلمام الشافعي، ومن معه، الدارقطني، والحميدي، والطبراني 

الحاافظ العراقاي، وهاذا مان زياداتاه، والزياادة مجارد التسامية، تسامية القائال،  "قلي"يتصل إساناده 
ال فاابن الصاالح أشاار إلاى أ ن مانهم مان يساتعمل المنقطاع باإزاء تسمية صاحب االصطالح، وا 

 المقطوع ما يضاف إلى التابعي:

 ح البردعـــــيقلـــــي وعكســـــه اصـــــط   ...................................
 

أبااو بكااار أحمااد باان هااارون البرديجاااي  "اصــط ح البردعــي"عكااس تعبياار الشااافعي، وماان معاااه 
احمد بن هارون المنقطع، ويريد البردعي، بردعة وبرديجة متقاربتان، فيطلق البردعي البرديجي 

باااه ماااا يضااااف إلاااى التاااابعي، عكاااس ماااا أثااار علاااى اإلماااام الشاااافعي، ومااان معاااه، وقاااد اعتااارض 
بعضهم على إدخال المقطاوع فاي علاوم الحاديث، يقاول: إذا أدخلناا الموقاوف فاي علاوم الحاديث 

 ري:باعتبار أنه يدخل في عموم ما يتحدث به، وسبق في توجيه ما يحفظه اإلمام البخا

 وفيــــــه مــــــا فيـــــــه لقــــــول الجعفـــــــي
 وعلــــــــــــــــــــــــــــه أراد بــــــــــــــــــــــــــــالتكرار

 

 أحفـــــــظ منـــــــه عشـــــــر ألـــــــف ألـــــــف 
ـــــــــــــــــو ............  لهـــــــــــــــــا وموق

 

فالموقوف يجعله العلماء مع المرفوع، باعتبار أنه قد يحتاج إليه في فهم الخبر؛ ألن الصاحابي 
ا الخاالف قاول الصاحابي  اأعرف بفهم ما روى، فاالموقوف قاد يحتااج إلياه فاي فهام الخبار، وأيض 

بين أهل العلم قوي في كونه مما يحتج به، أو ال يحاتج باه، أماا قاول التاابعي فلام يقال أحاد بأناه 
ولااذا اعتاارض بعضااهم إدخااال المقطااوع فااي مباحااث علااوم الحااديث، وأجيااب  ؛يمكاان أن يحااتج بااه

عان ذلااك بااأن بعااض المقطوعااات المضااافة إلااى التااابعين قااد تكااون مرفوعااة؛ ألنهااا ممااا ال تاادرك 
، وقاد يحتاااج إليهاا؛ ألنهاا أحااد ماا يعتضاد بااه المرسال، علاى مااا سايأتي فاي بابااه، أحاد مااا باالرأي

يعتضااد بااه المرساال، علااى مااا ساايأتي فااي كااالم اإلمااام الشااافعي فااي باااب المرساال، أمااا الفااروع 
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كلهاا الفاروع  -إن شااء هللا تعاالى- افاألفضل أن تكون متتابعاة، يعناي األفضال أن نشارحها غاد  
 ما ذكرنا. السبعة التي تعي

 وهللا أعلم.
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 
نعااام هاااذا فياااه عالقاااة بالااادرس، وأماااا القاااول المعتماااد، والصاااحيح فاااي قاااول العلمااااء علاااى شااارط 
ي الشيخين، ومن القائل بأن المقصود به رجال الصحيحين؟ ذكرنا فيماا تقادم أقاوال أهال العلام فا

الماااراد بشااارط الشااايخين، ذكرناااا قاااول ابااان طااااهر، والحاااازمي، والقاااول الاااذي اعتماااده أهااال العلااام، 
وتصرفات الحاكم تقويه، وهو أن المراد بشرط الشايخين رجاال الصاحيحين، وعلاى هاذا الاذهبي، 
وقبلااه اباان الصااالح، والنااووي، واباان حجاار، والعراقااي، وجمااع ماان أهاال العلاام كلهاام اعتماادوا هااذا 

سخاوي رجحاه، وذكار لاه أمثلاة مان المساتدرك نفساه؛ ألن الاذي شاهر وأكثار مان ذكار القول، وال
هااذه الكلمااة هااو الحاااكم، فيعتنااى بكتابااه لفهاام كالمااه، وذكرنااا أن تصاارف الحاااكم فااي المسااتدرك 
يقااوي هااذا القااول باادليل أنااه يااذكر الحااديث، ويااذكر فيااه راٍو، وهااذا الااراوي يحتماال أن يكااون مماان 

حدهما، أو ال؛ ألنه يشتبه في النسبة، أوفي الكنية، أو في االسام بغيارهم خرج له الشيخان، أو أ
ممن خرج له الشيخان، وقال في حديث من طريق أبي عثمان، وقال أبو عثمان: هذا ليس هو 
النهااادي، ولاااو كاااان النهااادي لقلااات إناااه علاااى شااارط الشااايخين، فهاااذا دليااال علاااى أناااه يرياااد بشااارط 

وتهاا إناه يشااكل علاى هاذا قولاه فاي مقدماة المساتدرك: وأنااا الشايخين رجاال الشايخين، وقلناا فاي ق
ن الحااافظ اباان إ :اسااتعين هللا علااى إخااراج أحاديااث رواتهااا ثقااات، احااتج بمثلهااا الشاايخان، وقلنااا

حجاار قااال: إن الحاااكم اسااتعمل المثليااة فااي أعاام ماان حقيقتهااا ومجازهااا، فاسااتعملها فااي حقيقتهااا 
نمااا هاام بمناازلتهم، وبمثااابتهم حينمااا يخاارج األحاديااث ماان طريااق رواة لاام يخاار  ج لهاام الشاايخان، وا 

مثلهم يعني في القوة، واستعمل المثلية في غير حقيقتها في مجازها عنده، حينما يخرج الحديث 
من طريق رواة خرج لهم الشيخان بأعيانهم، فالمسألة كأن القاول هاذا هاو الاراجح، وأماا ماا ذكاره 

جاا لرجاال اتفاق علاى ثقاتهم يعناي مجماع علاى أبو الفضل بن طاهر بأن شرط الشايخين أن يخر 
أنهم ثقات، وعرفنا أن فاي رجاال الشايخين رجاال الصاحيحين مماا تكلام فياه مان قبال أهال العلام، 

ن كااان الغالااب أن توثيااق الشاايخين للااراوي ال ساايما إن كااان الحااديث مماان..؟ ممااا ياادور علااى  وا 
ان ينتقياان مان أحادياث الاراوي ولاو هذا الراوي، فهذا توثيق عملي لهذا ا لراوي، ومع ذلك الشيخ

كااان فيااه مغمااز، أو مطعاان، علااى قلااة هااؤالء الاارواة الااذين مسااوا بضاارب ماان التجااريح الخفيااف، 
الشيخان ينتقيان من أحاديثهم، وينظران فيما ووفق عليه هذا الراوي مما اختلف فيه، فاإذا غلاب 

ح خفيااف يعااود علااى علااى الظاان أن هااذا الااراوي ضاابط هااذا الحااديث، ولااو كااان فيااه شاايء؛ جاار 
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حفظااه وضاابطه، فااإن هااذا ال يااؤثر، ولهمااا دقااة نظاار فااي هااذا الباااب ال ياادانيهما، وال يقاربهمااا 
غيااارهم، ولااااو لاااام يكاااان لهااااذين الكتااااابين إال تلقااااي األمااااة لهمااااا بااااالقبول، ويكثاااار الكااااالم، وكثاااارت 
المصااانفات فاااي العصااار الحاااديث حاااول الصاااحيحين، ورجاااال الشااايخين، وترتياااب الصاااحيحين، 

ر البخااااري، وكوناااه ياااورد أحادياااث فاااي غيااار مظانهاااا، وأناااه يحتااااج إلاااى ترتياااب، فياااه كاااالم وتكااارا
 الاابعض الشااراح حينمااا يعجااز الشااارح عاان الااربط بااين الحااديث والترجمااة؛ ينتقااد البخاااري، فأحيان اا

يقول: لعل هذا تصرف مان النسااخ، حتاى قاال بعضاهم فاي  ايقول: إن الكتاب ما بيض، وأحيان  
وهااذا تعجاارف، والمسااكين مااا ياادري أنااه أتااي ماان قصااوره؛ ال أقااول: ماان  بعااض المواضااع: كااذا،

ال التقصااااير يحصاااال، لكاااان التقصااااير مماااان يباااارع فااااي بعااااض  تقصاااايره، أقااااول: ماااان قصااااوره، وا 
 المواضع، أما القصور فمعروف أنه سببه قصور الفهم. 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 الكريم بن عبد اهلل اخلضريعبد 

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 سم
حمـد، وعلـى آلـه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله نبينـا م

 وأصحابه أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال اإلمام الحافظ 

 فرو 
 من السنة أو  :قول الصحابي

 بعد النبي قاله بأعصر
 كنا نرى إن كان مع :وقوله
 له ك اك أو   ف  وقير: 

 مرفوعا الحاكم  والراز  
 كان باب المصطفى :لكن حدي 

 والخطيب حكما لدى الحاكم
 ما فسره الصحابيوعد 

 يبل  به  يرفعه :وقولهم
ن يقر عن تابع  فمرسر  وا 
 تصحي  وقفه و و احتمال
 وما أتى عن صاحب بحي   

 أتى من :ما قال في المحصول نحو
 وما رواه عن  أبي هريرة 

 فالخطيب كرر قال بعد
 

 أمرنا حكمه الرفع ولو :نحو 
 على الصحي   وهو قول ا كثر

 ا رفععصر النبي من قبير م
 وللخطيب قلي: لكن جعله
 ابن الخطيب وهو القو  
 يقر  با ظفار  مما وقفا
 والرفع عند الشيخ  و تصويب
 رفعا فمحمول على ا سباب
 رواية ينميه رفع فانتبه
 قلي: من السنة عنه نقلوا

 أمرنا منه للبزالي: نحو
 يقال رأيا حكمه الرفع على
 فالحاكم  الرفع له ا أثبتا

 ر البصرة محمد وعنه أه
 روى به الرفع و ا عجيب 

 
الحماااد هلل رب العاااالمين، وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله نبيناااا محماااد، وعلاااى آلاااه 

 وأصحابه أجمعين.
صاالى هللا عليااه -الكااالم علااى مااا صاارح برفعااه إلااى النبااي  -رحمااه هللا تعااالى-لمااا أنهااى الناااظم 

بما يحتمل الرفع والوقف، في فاروع سابعة،  ، وما صرح بوقفه على الصحابي أردف ذلك-وسلم
ذكر فيها سبع مسائل، أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفها، فهي متردية في نظر أهل 
العلم للرفع والوقف، وهذه األمور تعليلها وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع، وحجاة مان يقاول 

ولاااذا أدخااال فاااي هاااذا الفصااال  ؛التأمااالباااأن لهاااا حكااام الوقاااف مااان األماااور التاااي تااادرك باااالنظر، و 
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المتضااامن هاااذه الفاااروع أقاااوال مااان ال عالقاااة لهااام بعلااام الحاااديث، بااال ممااان صااارح بعضاااهم باااأن 
بضاعته في الحديث مزجااة، لكان اإلنساان إذا تأمال مثال هاذه الفاروع، ورأى أن سابب اخاتالفهم 

ردوهاا ساواء مان قاال في الحكم له باالرفع أو الوقاف، رأى أنهاا تادرك باالنظر؛ ألن العلال التاي أو 
عان األئمااة فاي هااذا  منقااوال   اباالرفع، أو مان قااال باالوقف كلهااا علال عقليااه، يعناي لايس فيهااا شايئ  
 اولاذا ينتابهاا النظار نفي ا ؛عناه االباب، ومنها ما هو قرياب مان الصاريح، ومنهاا ماا هاو بعياد جاد  

ثبات    بالتفصيل، أولها: عدتها سبعة تأتي "فرو ": -رحمه هللا تعالى-، فيقول الناظم اوا 

 قول الصحابي: من السنة أو
 بعد النبي قاله بأعصر

 

 نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
 على الصحي  وهو قول ا كثر

 

الحااااكم، وابااان عباااد البااار نقلاااوا االتفااااق علاااى أن قاااول  أوال   "علـــى الصـــحي  وهـــو قـــول ا كثـــر"
؟ المرفااوع، ماااذارى أن المسااند الصااحابي ماان الساانة مسااند، واباان عبااد الباار والحاااكم كاال منهمااا ياا

ن كانااا يختلفااان فااي أن الحاااكم يشااترط فيااه االتصااال، واباان عبااد الباار ال يشااترط، هااذا االتفاااق  وا 
ن كااان مسااتدرك   اااالااذي حكاااه الحاااكم، واباان عبااد الباار، وا  باارأي ماان خااالف فااي هااذه  ا، ومنقوض 

 فاق أنه مسند.المسألة، وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي: أمرنا بل نقل فيه االت
إذا قاال الصاحابي مان السانة، إن كنات ترياد السانة، ولام يقال سانة  "قول الصحابي: فـي السـنة"

الصحيح من أقوال أهل العلم أناه لاه حكام الرفاع؛ ألن الصاحابي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
ن كاان -عليه الصاالة والساالم-ال يذكر السنة، ويطلق إال ويريد بذلك سنة النبي  االحتماال ، وا 

ااا : -علياااه الصاااالة والساااالم-أناااه يرياااد باااذلك سااانة الخلفااااء الراشااادين التاااي جااااء فيهاااا قولاااه  اقائم 
، أو يرياد بهاا سانة مان سالف، أو يرياد السانة اللغوياة ))عليكم بسانتي، وسانة الخلفااء الراشادين((

إال سانة  الطريقة، يعني سنة أهل البلد وطريقتهم، لكن الذي يغلاب علاى الظان أناه ال يرياد باذلك
، ومان األدلاة علاى ذلاك ماا جااء فاي حاديث ابان عمار مان قولاه -علياه الصاالة والساالم-النبي 

للحجاج: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة" يعناي فاي ياوم عرفاة، فاي النهاياة، قاال ساالم: وال 
 :-عليه الصالة والسالم-يريدنا بذلك إال سنة النبي 

 قول الصحابي: من السنة أو
 قاله بأعصر بعد النبي

 

 نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو 
 على الصحي  وهو قول ا كثر

 

السايما إذا قالاه  ،-علياه الصاالة والساالم-فالذي يغلب على الظن أن الماراد بالسانة سانة النباي 
، -صلى هللا عليه وسلم-الصحابي محتج به على حكم شرعي، إذ الحجة فيما يثبت عن النبي 
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مان كاان، وال بسانة بلاد، وال طريقاة بلاد، وال سانة مان سالف، والمساألة  فال يحتج بقول أحد كاائن
شاارعية، نعاام إذا خلاات المسااألة ماان المرفااوع؛ فاايمكن أن يحااتج بساانة أحااد الخلفاااء الراشاادين، وال 
مااانع ماان أن يقااال: إن صااالة التاارويح ماان ساانة عماار،  أو األذان األول يااوم الجمعااة ماان ساانة 

ونسااابه إلاااى السااانة  الاااى الظااان أن الصاااحابي إذا سااااق أمااار  عثماااان، وهكاااذا، لكااان الاااذي يغلاااب ع
به؛ فإنه ال يريد بذلك إال االحتجاج بمن يلزم قوله، الذي هو القدوة واألساوة، وهاو النباي  امحتج  

أمرنا، يعني إذا قال الصاحابي أمرناا فاي  "أو نحو: أمرنا حكمه الرفع" -عليه الصالة والسالم-
عليااه -االحتمااال غياار وارد فااي كااون اآلماار غياار النبااي  -عليااه الصااالة والسااالم-عصاار النبااي 

فااي عصااره، لكاان بعااد عصااره، فااي عهااد أبااي بكاار، فااي عهااد عماار، فااي عهااد  -الصااالة والسااالم
عثماااان، فاااي عهاااد معاوياااة، فاااي عهاااد مااان تاااأخر، إذا قاااال: أمرناااا، والمساااألة مفترضاااة فاااي حكااام 

لك عناد األكثار، يكاون حكماه ، فكاذا-علياه الصاالة والساالم-شرعي، إذا قاله بعد عصار النباي 
 الرفع، حكمه الرفع ولو:

 بعد النبي قاله بأعصر
 

 على الصحي  وهو قول ا كثر 
 

ألن الصحابي ال يطلق األمار والنهاي فاي المساائل الشارعية إال لمان لاه األمار والنهاي، إال أمار 
ول: إن فااي مثاال هااذا، بعضااهم يقاا -عليااه الصااالة والسااالم-ماان لااه األماار والنهااي، وهااو النبااي 

ا االصحابي قد يفهم من أمار فاي آياة، أو حاديث فهم ا باه؛ يجتهاد، ويقاول: أمرناا، النادراج  اخاص 
ماا اجتهاد فيااه فاي هاذا األماار الاوارد فاي اآليااة، أو الحاديث، لكان الجمهااور علاى خالفاه، األكثاار 

يناا على أنه حكمه الرفع: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور" حياث أم عطياة، "نه
 اتبااااع الجناااائز" هاااذا قاااول أم عطياااة، وهاااذا إذا لااام يصااارح بااااآلمر، بااال جااااء بالفعااال مبني ااااعااان 

للمجهول، فإذا قال: أمرنا، أو نهينا، فالجمهور على أن له حكم الرفع، وخالف في هذا أبو بكر 
عليااه الصااالة -اإلسااماعيلي، وأبااو الحساان الكرخااي، فقاااال: يحتماال أن يكااون اآلماار غياار النبااي 

حينئاٍذ؛ الحتماال أن  ا، فال يثبت له حكم الرفع إال إذا صرح باآلمر، فإنه يكون مرفوع ا-لسالموا
، ومن خالل تتباع ماا جااء مان أقاوال الصاحابة -عليه الصالة والسالم-يكون اآلمر غير النبي 

ا في دواوين السنة، ما قالوا فيه: أمرنا، أو نهينا، أنه في أكثره صارح بااآلمر فاي مواضاع: "أمرنا
 -صالى هللا علياه وسالم-أن ُنَنز  ل الناس مناازلهم" حاديث عائشاة، وفاي رواياة: "أمرناا رساول هللا 

أن ننزل الناس منازلهم"، فصارح بااآلمر فاي كثيار منهاا مماا يادل علاى أن الصاحابة ال يطلقاون 
 عليااه الصااالة-األماار والنهااي فااي المسااائل الشاارعية إال لماان لااه األماار والنهااي فيهااا، وهااو النبااي 

صالى هللا -، هذا إذا لم يصرح باآلمر، أما إذا صارح بااآلمر، وقاال: "أمرناا رساول هللا -والسالم
، مرفااوع ااتفاق ا ا"، فهاو مرفااوع قطع ا-صالى هللا عليااه وسالم-"، أو: "نهانااا رساول هللا -علياه وسالم

فاااي قاااول  -علياااه الصاااالة والساااالم-باااال نااازاع؛ هااال يحتمااال أن يكاااون اآلمااار غيااار النباااي  ااتفاق ااا
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"؟ ال يحتماال، لكاان داللااة مثاال هااذا اللفااظ: -وساالمعليااه صاالى هلل -الصااحابي: أمرنااا رسااول هللا 
" هاال هااي بمثابااة افعلااوا؟ إذا قااال الصااحابي: "أمرنااا -صاالى هللا عليااه وساالم-"أمرنااا رسااول هللا 

عليه -" هل إذا قاومها حديث فيه التصريح باألمر من لفظه -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
صلى هللا علياه -ال يحتج بقول الصحابي: "أمرنا رسول هللا  :؟ منهم من يقول-والسالم الصالة
"، وهااذا منسااوب لااداود الظاااهري، -صاالى هللا عليااه وساالم-"، وال بقولااه: "نهانااا رسااول هللا -وساالم

وبعااض المتكلمااين، قااالوا: ال نحااتج بااه، وال يلزمنااا أن نااأتمر، وال أن ننتهااي؛ لماااذا؟ عامااة أهاال 
علاى أناه بمثاباة افعلاوا فاي مساألة األمار، وبمثاباة ال تفعلاوا فاي مساألة النهاي، لكان ينساب  مالعل

لاااداود الظااااهري، وبعاااض المتكلماااين أناااه ال يلااازم، ولااايس بحجاااة؛ الحتماااال أن يسااامع الصاااحابي 
، وهاو فاي الحقيقاة لايس باأمر، وال نهاي، لكان هاذا القاول ضاعيف، هاذا اأو نهي ا ايظنه أمار   اكالم  

، وفهمااوا عنااه، -عليااه الصااالة والسااالم-ألن الصااحابة الااذين عاشااوا مااع النبااي  القااول ضااعيف؛
وهااام العااارب الاااذين لااام يختلطاااوا بغيااارهم، إذا لااام يفهماااوا مااادلوالت األلفااااظ الشااارعية؛ مااان يفهمهاااا 
ذا قلنااا بااأن الصااحابة ال يفهمااون مثاال هااذه األمااور؛ نحاان علااى شااك ماان ديننااا؛ ألنااه  بعاادهم؟! وا 

ز الرواية بالمعنى، فهم يعبرون عن اللفظ النبوي، وعلى هذا ال نحتج وصلنا من طريقهم، وتجو 
قالااه بلفظااه، فكاال ماان  -عليااه الصااالة والسااالم-بااأي حااديث ينقلونااه إال إذا صاارحوا بااأن النبااي 

يجاوز الرواياة باالمعنى يقاول: إن مثال هاذا ملازم، وجااء بهاذه الصايغة أحادياث كثيارة، ثابتاة عان 
: أمارت أو نهيات، أمارت -صالى هللا علياه وسالم-قاال رساول هللا الصحابة، إذا قال الصحابي: 

))نهياات ، و: ))أماارت أن أسااجد علااى ساابعة أعظاام((:  -صاالى هللا عليااه وساالم-قااال رسااول هللا 
، فهال يشاك فاي أناه مرفاوع؟ ال، وهال يشاك فاي أناه حجاة ملزماة؟ هال ماثال   عن قتل المصلين((

ا أحد، هاو حجاة ملزماة، لكان يبقاى أناه حاديث نقول: إن الرسول بعد ما فهم، ما يمكن يقول هذ
 .-جل وعال-هو هللا  -عليه الصالة والسالم-قدسي، فاآلمر والناهي للرسول 

 يعني الصحابي: "و قوله"الفرع الثاني: 

 وقوله: كنا نرى إن كان مع
 

 عصر النبي من قبير ما رفع 
 

، -صلى هللا عليه وسالم-لنبي" "كنا نرى إن كان مع عصر اكنا نفعل، وفعلنا  "وقوله كنا نرى"
، أو: كناا نارى، إن أضاافه -صالى هللا علياه وسالم-إن قال الصحابي: كنا نفعل فاي عهاد النباي

وهذا أيضا لإلساماعيلي، ولاو قاال: كناا نارى،  "وقير:  "، "من قبير ما رفع"إلى العصر النبوي 
؛ لمااذا؟ كناا نارى، وكناا ، ال، لايس بمرفاوع-صالى هللا علياه وسالم-أو كنا نفعل على عهد النباي

نفعل، من يقول بأنه من قبيل ماا رفاع، وهاو المصاحح فاي هاذا المساألة إذا أضاافه إلاى العصار 
النبوي، يقول: كونهم يفعلونه في وقت التنزيل، وال ينزل القارآن باالنهي  عناه؛ يادل علاى جاوازه: 
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هااذا قااول  "وقيــر:  "ن"، ينهااى عنااه لنهانااا عنااه القاارآ ا"كنااا نعاازل، والقاارآن يناازل، ولااو كااان شاايئ  
، والثااني الم يطلع علياه، مرفاوع مطلق ا -عليه الصالة والسالم-الحتمال أن النبي  ،اإلسماعيلي

، ومنهم من يقول: إن كان مما يخفى، وال يطلع عليه؛ فهو اقول اإلسماعيلي ليس بمرفوع مطلق  
ن كان مما يظهر، ويطلع عليه غالب   من يرفق بين: "كنا نرى"، ؛ فهو مرفوع، ومنهم اموقوف، وا 

"وكنااا نفعاال"، "ناارى" ماان الاارأي، وهااذا ياادخل فيااه االجتهاااد، و"كنااا نفعاال" هااذا ممااا يظهاار علااى 
الجااوارح، وينكاار لااو كااان ممااا ينهااى عنااه، وأمااا الاارأي فماارده إلااى االجتهاااد، ومثاال هااذا التفريااق 

ن كان رأي ومرده إلى االجتهاد، وينطق به، ويسمع كما أن  العمال يارى، مانهم ضعيف؛ ألنه وا 
ماان يقااول: إذا كااان القائاال ماان الصااحابة لااه رأي، ولااه اجتهاااد واسااتنباط؛ فمثاال هااذا ياارجح أنااه 

ال فمرفااوع، هااذا فيمااا إذا صاارح، وأضاااف إلااى عهااد النبااي، أو عصاار النبااي  عليااه -موقااوف، وا 
 :-الصالة والسالم

 وقوله: كنا نرى إن كان مع
 وقير:  .....................

 

 نبي من قبير ما رفععصر ال 
................................... 

أو ال يقياد بالعصار النباوي: "كناا  "أو  "بإطالق، والثااني موقاوف باإطالق،  ااألول كونه مرفوع  
يعنااي ال يقيااد  "أو  "، -عليااه الصااالة والسااالم-ناارى"، "كنااا نفعاال"، وال يقااول فااي عصاار النبااي 

أي البان الصاالح، ابان الصاالح يارى أناه  "كـ اك لـه"وعاا حينئاذ يكون مرف "ف "بالعصر النبوي 
اا-عليااه الصااالة والسااالم-إذا لاام يصاارح بالعصاار النبااوي، بعصاار النبااي   ا؛ فإنااه ال يكااون مرفوع 

له أي البن الصالح، وللخطيب البغدادي، ونسب النووي الحكم بوقفاه إلاى  "ك اك له وللخطيب"
النبوي، فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النباوي فهاو الجمهور، يعني إذا لم يضفه إلى العصر 

ــر"مرفااوع  عليااه الصااالة -يعنااي علااى ساابيل التضااعيف، لاايس بمرفااوع؛ الحتمااال أن النبااي  "وقي
ا -والساالم عناد اباان  الام يطلاع عليااه ولام يقاره، أماا إذا لاام يقياده بالعصار النباوي فااال يكاون مرفوع 

 الحكم بوقفه إلى الجمهور. -هللارحمه -الصالح، وقبله الخطيب، ونسب النووي 

 وللخطيب قلي لكن جعله  ...................................
 

ــ اا "ا"مرفوع  ن لاام يضاافه للعصاار النبااوي اجعلااه مرفوع  ــ، وا  ن لاام يضاافه إلااى  "ا"لكــن جعلــه مرفوع  وا 
كقول ابن يعني "كنا نفعل"، "كنا نقول"، "كنا نرى"، "كنا نفضل"  "الحاكم والراز "العصر النبوي 

لمااذا ماا قاال الارازي فقاط؟  "الحـاكم والـراز  ابـن الخطيـب"عمر، كل هذا من قبيل المرفاوع عناد 
اباان الخطيااب  "والــراز  ابــن الخطيــب"؛ لكنااه حاادد، قااال: احتماال أن يكااون أبااا حاااتم الاارازي ماثال  

 معروف محمد بن عمر الرازي، صاحب التفساير المشاهور، التفساير باالرأي، ومعاروف منهجاه،
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ومذهبه، ومخالفاته ألهل السنة كبيرة، وكتابه عن التفسير من أخطر ما يوجاد مان الكتاب علاى 
عاان الشاابهة التااي يتبناهااا،  هااا، فضااال  دالعقائااد؛ ألن فيااه ماان الشاابه القويااة التااي يضااعف عاان ر 

فالكتااااب كتااااب تنظيااار للبدعاااة، وماااع ذلاااك ينقااال كالماااه فاااي المحصاااول، وغياااره؛ ألن مثااال هاااذه 
شاايء مان التأمال، يعنااي حينماا يقااول اإلساماعيلي: لايس بمرفااوع، ويقاول غيااره: األماور تخضاع ل

مرفوع؛ هل يقول اإلسماعيلي: ليس بمرفوع؛ ألن اإلماام أحماد قاال: لايس بمرفاوع، أو قاال: ألن 
 امااا يااذكرون أقااوال األئمااة، نعاام إنمااا يااذكرونها اسااتناد   ،يحيااى باان معااين قااال: لاايس بمرفااوع؟ ال

ولااذلك يااذكرون أمثااال  ؛م، فمثاال هااذه األمااور خاضااعة للنظاار والتأماالعلااى علاال يسااتنبطونها هاا
ااا علاااى ماااا سااايأتي الغزالاااي، وياااذكرون رأي إماااام الحااارمين واآلمااادي  االااارازي ابااان الخطياااب، وأيض 

 وغيرهم ممن عندهم مخالفات؛ بل عندهم طوام في العقائد "قلت لكن جعله

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــراز   امرفوع   الحــــــــــــــــــــــاكم وال
 

ـــــــــب................  ـــــــــن الخطي  ..اب
 

ليميز الرازي الاذي يرياده، محماد بان عمار صاحاب التفساير، المعاروف باابن الخطياب، المتاوفى 
رحماه هللا -يعني من حيث المعنى، هذا ترجيح من قبل الناظم  "وهو القو "سنة ست وستمائة 

ألننا لاو تأملناا قاول الصاحابي: "كناا نفعال"،  "وهو القو "للنووي في شرح المذهب  اتبع   -تعالى
ذا هبطانا سبحنا" مثل هذا يقوله الصحابي من تلقاء "ك نا نفعله" يعني: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وا 

، وهاااو مخااارج فاااي -علياااه الصاااالة والساااالم-نفساااه، نعااام ولااام يصااارح باااأنهم فاااي عصااار النباااي 
 البخاري، نعم؟
 طالب:......

فهااذا  كيااف؟ ال، تستصااحب الااراجح معااك، أناات تستصااحب الااراجح، إن كناات تاارجح أنااه مرفااوع؛
ن كناات تستصااحب أنااه موقااوف،  هااو األصاال، إال إذا وقفاات علااى نااص يخااالف هااذا األصاال، وا 

ال فال. اوهذا الراجح عندك؛ فإن وقفت عليه مصرح    برفعه أخذت به، وا 
 طالب:......

 :-عليااه الصااالة والسااالم-فاارق بااين أن ُيحماال اآلماار علااى أنااه النبااي  هشااك، فياا ه، مااا فياانعاام
فااي المسااائل الشاارعية، وبااين أن  -عليااه الصااالة والسااالم-" ياارجح أنااه النبااي "ُأمرنااا"، "كنااا ُنااْأمر

ا فاي هاذه المساألة، وباين ناص عاام  ايكون: "ُأمرنا" بنص، لكن هذا النص يحتمل أنه جااء خاص 
تندرج فيه هذه المسألة، فيكون من استنباط الصحابي واجتهاد مناه أن هاذه المساألة فارع أو فارد 

يدل على هذا الحكم، يعني أمر في القارآن؛ أمار عاام، والصاحابي يقاول: من أفراد العموم الذي 
"ُأمرنااا" بمسااألة بعينهااا، يقااول" "ُأمرنااا" بمسااألة بعينهااا، فاالحتمااال قااائم أن الصااحابي عنااده نااص 
صااريح ياادل علااى األماار فااي هااذه المسااألة بعينهااا، واحتمااال أن يكااون الصااحابي ياارى أن هااذه 
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القارآن، أو فاي السانة، فيكاون هاذا مان اجتهااده، وفارق باين أن  المسألة تندرج في أمر ثابات فاي
ياانص علااى المسااألة بعينهااا باااألمر، أو بااالنهي، وبااين أن تكااون مندرجااة تحاات أماار عااام، عناادنا 

غاااب عاان  ذهنااي اآلن، يقااول فيااه اباان عباااس: َأمرنااا،  لكاانفااي المناسااك ماان هااذا النااوع مثااال 
 أمرنا، نعم أمرنا رسول..، نعم؟ 

 ... طالب:... 
كيف؟ نص في الموضوع؛ ألنه معارض بأمر آخر يذكره ابن عمر، وترددنا في وقته؛ هل ابان 

ااا اعبااااس يحفاااظ فياااه أمااار   فاااي هاااذا المساااألة، أو أناااه  -علياااه الصاااالة والساااالم-مااان النباااي  اخاص 
 يستنبطه من األمر العام؟ نعم؟

 طالب:......
اا اال، قااال: ماان تاارك نسااك   عليااه الصااالة -أمور ماان قباال النبااي ؟ ال، هااو يصاارح بأنااه ماااياارق دم 

ااا-والساااالم ، ا، المقصاااود أن هاااذا الفااارع الاااذي هاااو الثااااني يتحصااال فياااه ماااذاهب أناااه مرفاااوع مطلق 
اا ال اأضااافه إلااى العصاار النبااوي، أو لاام يضاافه، موقااوف مطلق  ، التفصاايل؛ فااإن أضااافه فمرفااوع وا 

ال فاال، إن أورده فاي معارض اال ال فموقوف، إن كان مما ال يخفاى فمرفاوع، وا  حتجااج فمرفاوع وا 
ال فمرفاااوع، والساااابع:  فموقاااوف، والقاااول الساااادس: إن كاااان قائلاااه مااان أهااال االجتهااااد فموقاااوف وا 

 نعم. ،التفريق بين "كنا نرى"، و"كنا نفعل" هذه مرت بنا

 لكن حدي : كان باب المصطفى
 حكما لدى الحاكم والخطيب

 

 يقر  با ظفار مما وقفا 
 والرفع عند الشيخ  و تصويب

 

ــار" ــر  با ظف ــاب المصــطفى يق ــان ب عليااه -يعنااي إذا جاااء الصااحابة يسااتأذنون علااى النبااي  "ك
جاللهام لاه،  -علياه الصاالة والساالم-باألظفار، وهاذا مان تاأدبهم ماع النباي  -الصالة والسالم وا 

وهكذا ينبغي أنه إذا كان االستئذان يتأدى باألقل ما يلجأ إلاى األشاد، وبعاض النااس مان طبعاه 
ذا أراد أن يسااتأذن  أنااه سااواءٌ  كااان صاااحب البياات عنااد الباااب، أو فااي قعاار الاادار مااا يختلااف، وا 

بااالجرس كأنااه وراءه ساابع يريااد أن يااتخلص منااه، بعااض الناااس يفعاال هااذا، لكاان هااذا لاايس ماان 
باألظفاااار هكاااذا، كاااونهم، هاااذا  -علياااه الصاااالة والساااالم-األدب، الصاااحابة كاااانوا يقرعاااون باباااه 

ال موقوف، يقرعونه عليه الخبر الذي يخبر بأنهم كان -وا يقرعون بابه باألظفار؛ هل مرفوع، وا 
معاه  ا، أو من بعده؟ نعم يقرعونه عليه، يقرعون بابه، وهو موجاود؛ تأدب ا-عليه الصالة والسالم

طااارف، كماااا قلناااا فاااي أساااباب  -علياااه الصاااالة والساااالم-، فالرساااول -علياااه الصاااالة والساااالم-
طرف؛ هل يقال: إن هاذا مماا  -عليه الصالة والسالم-ول ، الرس-اأيض  –النزول، وكما سيأتي 

، هاو مان فعال الصاحابة، لكان يكتساب الشارعية مان إقاراره -عليه الصالة والساالم-يخفى عليه 
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زياادوا فااي الضاارب، وال ال تضااربوا مثاال هااذا الضاارب،  :، مااا قااال لهاام-عليااه الصااالة والسااالم-
 :-عليه الصالة والسالم-فاكتسب الشرعية من إقراره 

 لكن حدي   كان باب  المصطفى
 .............................احكم  
 

ـــــــــــا  ق َف ـــــــــــر   با ظفـــــــــــار  ممـــــــــــا و   ي ق 
................................. 

 
في هذا الحديث  "والرفع"في جامعه  "والخطيب"عند الحاكم  "لدى الحاكم"أي حكمه الوقف  

 ،كنا نفعل :أمكن أن يقال في قول الصحابي ؛ ألنه إذا" و تصويب"ابن الصالح  "عند الشيخ"
فمثل هذا ال يمكن أن يقال مثل هذا الكالم،  -عليه الصالة والسالم-عدم اطالع النبي 

يقرعون بابه ولم يطلع، لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا 
يخ ابن الصالح الرفع عنده هو الصواب؛ فالش ،-عليه الصالة والسالم-يقرعون بابه باألظافير 

طرف في الموضوع، وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر  -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 
عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر األثر يقول: الذي تريد هو أن أنهم لما سألوا ابن 

ذا صلينا وحدنا ق إذا عباس لماذا هكذا أمرنا، المسألة في  :صرنا؟ قالصلينا خلف المقيم نتم وا 
 المناسك وتأتي إن شاء هللا.

 الفرع الثالث: نعم. 
 طالب:.......... 

 ال ما هو بالموطأ بمسلم، صحيح مسلم في درس مسلم.
 الفرع الثالث يقول: 

ــــــــــَحابي ــــــــــَره  الصَّ ــــــــــا َفسَّ ــــــــــدُّ َم  َوَع
 

 ...............................ارفع   
 

َباب  َفمَ " ايعني مرفوع   ل  َعَلى ا س  م و  مصدر ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول  ارفع   "ح 
 كالحمل يراد به المحمول، والرفع يراد به المرفوع، 

ــــــــــَحابي ــــــــــَره  الصَّ ــــــــــا َفسَّ ــــــــــدُّ َم  َوَع
 

ـــــــ  ـــــــَباب   ارفع  ـــــــى ا س  ل  َعَل ـــــــو  م   َفَمح 
 

ن تفسير الصحابي المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد هللا؛ حيث قرر في مستدركه أ
مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي  :مرفوع، ونسبه للشيخين، للبخاري ومسلم، قال

عليه الصالة -على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه من النبي 
ذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا  -والسالم من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وا 

شديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم ال يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه الت
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فيثبت له حكم الرفع، هذا كالم الحاكم ونسبه للشيخين،  -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
لكن ابن الصالح يوجه كالم الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه 

 -عليه الصالة والسالم-زلت في كذا فله حكم الرفع؛ ألن النزول ال بد أن يكون النبي اآلية ن
فيه  اال بد أن يكون طرف   -عليه الصالة والسالم-فيه؛ ألن النزول عليه، والتنزيل عليه  اطرف  

فمحمول على  ا"وعد ما فسره الصحابي رفع  فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة، 
يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي  ا سباب"

ويدل على االختالف اختالف المنقول من صحابي إلى آخر، فالصحابي يرى أن اآلية نزلت 
، فيكون هذا اجتهاد من افي كذا؛ ألن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول اآلية فجعلها سبب  

-ويتلو النبي  د؟ نعم، اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثال  الصحابي أو ليس باجتها
مع هذا الحديث آية، فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول اآلية  -عليه الصالة والسالم

 -عليه الصالة والسالم-وهذا كثير، فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي 
أن لها حكم الرفع. ال شك أن  -عليه الصالة والسالم-على كالمهم، ولو لم ترفع إلى النبي 

لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول اآلية يحتاج  -عليه الصالة والسالم-النزول عليه 
إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب وال يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، 

 اسير باألثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثير  لكن اإلكثار من هذا، ومن نظر في كتب التف
منها يروى بأسانيد ال تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة 
وما أضيف إليهم، طيب ما الفائدة أن نبحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟ 

ذا  السبب ألن معرفة السبب مثلما قلنا في درس علوم القرآن، نعم له اثر في معرفة المسبب، وا 
عرف السبب بطل العجب، فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة، إذا عرفنا 

 ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس. اشيئ  
دخول السبب في العموم قطعي وهو فرد من أفراد العام دخوله قطعي  :قولهم امن ذلك أيض  
، المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيها، وال شك أن في المسبب

طالق أن كل سبب يذكره الصحابي يعني يجتهد يرى أن هذه الحادثة  لمعرفتها فوائد كثيرة، وا 
َل  َك َله م  ا مناسبة لهذه اآلية فمثال   وا  إ يَماَنه م ب ظ ل م  أ و  يَن آَمن وا  َوَلم  َيل ب س  {}الَّ   ن  ( سورة 28)] َ م 

َك الصحابة استشكلوا، استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل هللا تعالى:  [األنعام ر  }إ نَّ الش  
يم { ))ألم تسمعوا إلى قول العبد ، وفي حديث آخر في الصحيح: [( سورة لقمان31)] َلظ ل م  َعظ 

يم {الصالح  َك َلظ ل م  َعظ  ر  عليه الصالة -فأنزل، والنبي  :صحابي يقول، فكون ال((}إ نَّ الش  
الصحابي ظنه هو سبب  ،من أفراد العام، وأحال إلى ما في سورة لقمان اذكر فرد   -والسالم

ن كان دخول الشرك في اآلية، آية األنعام دخوله قطعي، لكن ال ينفي أنواع الظلم  النزول وا 
ابن القيم وغيره قالوا: إن الذي ينافي  مما دون الشرك، ال ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلم،
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األمن المطلق هو الشرك األكبر وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة، يعني أن الظلم ولو كان 
َلنَّه م م  ن َبع د  يكون له بقدره من الخوف، وأما األمن المطلق فمقرون بالتوحيد  ايسير   }َوَلي َبد  

وَنن ي َ   ن ا َيع ب د  م  َأم  ف ه  وَن ب ي َشي   ا{ َخو  ر ك  ، فاألمن المطلق مع التوحيد [( سورة النااور99)] ي ش 
الخالص مع انتفاء الشرك ويأتي خوف بقدر ما عند اإلنسان من ظلم لنفسه ولغيره، والفرع 

 الرابع 
ـــــــــــه   ـــــــــــ   ب  ل  ـــــــــــه  َيب  َفع  م  َير  ل ه  ـــــــــــو   َوَق

 
ــــــــــه    َتب  ــــــــــع  َفان  ــــــــــه  َرف  ي  م  ــــــــــة  َين   رَواَي

 
ي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية، إذا قال التابع

وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذا، فإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي 
بال إشكال ينميه إلى  -عليه الصالة والسالم-هريرة يرفعه، يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي 

عليه الصالة -يبلغ به من؟ ال بد وأن يبلغ به النبي  ،-يه الصالة والسالمعل-النبي  ىمن؟ إل
 "فانتبه"هذا مرفوع بال خالف،  "وقولهم يرفعه يبل  به رواية ينميه رفع  فانتبه"، -والسالم

َسر  "لهذه األلفاظ  ( َفم ر  ر  )َعن  َتابع  ن  َيق  عن سعيد بن المسيب يرفعه عن الحسن يبلغ به،  "َوا 
موقوف  :أو نقول ،إنه مرفوع، مرفوع مرسل :سيرين رواية، أو ينميه، هل نقول عن ابن

عليه الصالة -متصل؟ بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه هل يرفعه إلى النبي 
مرفوع مرسل، أو يرفعه لمن  :فنقول -عليه الصالة والسالم-وهو لم يدرك النبي  -والسالم

ن يقر عن تابع ، والتردد في هذا وارد، متصال   احابي فيكون موقوف  فوقه، والمراد بذلك الص "وا 
، وبعضهم نفى الخالف في هذا، لكن ا، يعني مرفوع مرسل جزم  اوقال ابن القيم: جزم   فمرسر "

االحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ ألن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة 
ن كان ما يضاف إلى الصحابي  :ورفيعة، فيصدق أنه يقال رفعه يعني إلى من فوقه، وا 

موقوف فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه ال شك أن لها نصيب من الرفع، الذي هو في 
، وقال بعضهم: بال اولذا قال ابن القيم: جزم   ؛-عليه الصالة والسالم-النبي  إلى األصل

ول: "إن يقل عن تابع فمرسُل * قلت من خالف، كما لو قيلت بعد الصحابي، لكنه مرسل، يق
 السنة عنه نقلوا

َســــــر   ــــــر  ) َعــــــن  َتــــــابع  ( َفم ر  ن  َيق   َوا 
ــــــــــال   ت َم ــــــــــه  َو  و اح  َ  َوق ف  ي  ــــــــــح    َتص 

 

ا  ــــــه  َنَقل ــــــو  ــــــنَّة  َعن  ــــــَن السُّ : م  ــــــي   ق ل 
ــــــــا( َن ر  ــــــــو  )أ م  ــــــــي( َنح  ــــــــه  )للَبزَال ن   م 

 
على الصحابي فهو متصل موقوف،    وقفه""نقلوا تصحييعني إذا قال التابعي: من السنة، 

ليرى سنته، والغالب أن  -عليه الصالة والسالم-يعني سنة الصحابي؛ ألنه ما أدرك النبي 
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السنة إنما تطلق على الطريقة هذه حجة من قال: إنه متصل لكنه موقوف، فيريد بذلك سنة 
إنه مرفوع مرسل  الصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من سلف، ومنهم من قال:

"تصحي  وقفه و و احتمال * كسابقه، يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل احتماالن وقال: 
 ولم يرجح أحد االحتمالين.  نحو أمرنا منه للبزالي"

، وأبدى هذين "للبزالي"أي من التابعي  "نحو أمرنا منه""وذو احتمال" لإلرسال والوقف، 
 نعم.  .آلخر، يعني احتمال لإلرسال والوقفاالحتمالين ولم يرجح أحدهما على ا

 طالب:............... 
استنباط من  ))إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي...((، استنباط من السنة، نعم

ن كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا االستنباط، فرقوا بين سعيد وغيره، يعني مثلما  هذا، وا 
فعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن المسيب حسن قبلوا مراسيل سعيد ال سميا الشا

من السنة، أو قال: أمرنا ال يظن به إال  :عنده، فرقوا بينه وبين غيره، فقالوا: إذا قال مثل سعيد
 بخالف غيره، نعم.. -عليه الصالة والسالم-أنه يريد بذلك سنة النبي 

 طالب:........
الذي هو المدينة وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وهو  سنة بلدهم، السنة عندهم، يعني في بلدهم

 أصل عنده.
 الفرع السادس

ــــــ    ــــــى عــــــن صــــــاحب بحي ــــــا أت  وم
 مـــا قـــال فـــي المحصـــول نحـــو مـــن أتـــى

 

ــــــ   حكمــــــه الرفــــــع علــــــى ايقــــــال رأي 
 فالحــــــــــاكم الرفــــــــــع لهــــــــــ ا أثبتــــــــــا

 
ما . لما أخر حكمه الرفع على" ا"بحي    يقال رأي  يعني عن صحابي  "وما أتى عن صاحب"

أتى عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي؟ وكذلك الذي بعده، وما رواه عن أبي هريرة، 
ن كان مضاف   إلى التابعين، واألصل  ايعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس، وا 

أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة، أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات من زيادات 
 ى ما عند ابن الصالح. الناظم عل

 ومــــا أتــــى عـــــن صــــاحب بحيـــــ   
 

ــــــ   حكمــــــه الرفــــــع علــــــى ايقــــــال رأي 
 

يعني مثل قول عائشة: "فرضت الصالة ركعتين" فرضت الصالة ركعتين، هل يمكن أن تقوله 
إنها فهمت من  :عائشة استنباط؟ نعم، هذا ال يمكن أن يدرك بالرأي، لكن أال يمكن أن يقال

َ  عَ اآلية:  {}َفَلي  ت م  ف  َ ة  إ ن  خ  َن الصَّ وا  م  ر  ص  َناح  َأن َتق  م  ج  ك  "، مثل ما [( سورة النساء202)] َلي 
َما{ :-جل وعال-فهمت من قوله  َ  ب ه  ه  َأن َيطَّوَّ َناَح َعَلي  َتَمَر َفَ  ج  َي َأو  اع  َبي   }َفَمن  َح َّ ال 
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إنها استنبطت فرضية  :أال يقالفهي ترى وجوب السعي من هذه اآلية،  [( سورة البقرة251)]
الحديث،  ان إال من هذاالقصر من هذه اآلية؟ نعم من أين أخذنا أن األصل في الصالة ركعت

 فأقرت صالة السفر وزيد في الحضر"، نعم.  ،من قولها: "فرضت الصالة ركعتين
 طالب:.............

كيف؟ بغض  ،سعي؟ نعموالسعي، اآلن هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية ال
ه  }النظر عن السبب،  َناَح َعَلي  َناَح }ال، هذه حجتها هي، لما ردت على عروة  {َفَ  ج  َفَ  ج 

ه  َأن َيطَّوَّ َ  ، هم يقولون: ما يمكن تقول عائشة: أم ال؟نعم؟ أنتم اآلن فهمتم قصدي  {َعَلي 
الذي يرى أن السعي غير  نقول: ردت على عروة نحن"فرضت الصالة ركعتين" من اجتهادها و 

ه  َأن َيطَّوَّ َ }باآلية، استدلت باآلية على أن السعي واجب،  واجب استدالال   َناَح َعَلي  ، {َفَ  ج 
واآلية في القصر نفس الشيء يعني اآلية ما فيها داللة على وجوب القصر، أنت تعرف أن 

إلى نظر دقيق، هم حينما  الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصر، فالمسألة تحتاج
مثلوا بقول عائشة: فرضت الصالة ركعتين قالوا: ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل 
على فرضية من تلقاء نفسها، أال يمكن أن تستنبط فرضية القصر من اآلية كما استنبطت 

 فرضية السعي من اآلية والسياق واحد؟ 
 طالب:.........

 التأثم.يعني رفع الجناح الذي هو 
 إيه  .

فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه  ،التأثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين
 فجاءت اآلية لرفع هذا اإلثم.  ،لصنيعهم في الجاهلية فتأثموا من السعي

 ........الص ة .... تاريخي   يمكن أن يكون.....
ما عندنا شك أن مثل عائشة في  نحنبمفهوم،  أم ليساآلن اإليراد الذي أوردته ظاهر، مفهوم 

جل -هللا  -جل وعال-دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت من الذي يفرض؟ هللا 
عليه الصالة -، ال يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة وهو النبي -وعال

وأصلها نقول مثل هذا الكالم،  لكن من باب التنظير، ومن باب فهم أس المسألة ،-والسالم
ال نقدر نمشيه،  جل -ما عندنا أدنى إشكال كون فرضت الصالة الذي يفرض هو هللا  نحنوا 

، لكن لما يقرن نص بنص تظهر المسألة، وتتضح المسائل، يعني حينما يوجب الحنفية -وعال
واجب؟  أمهل القصر فرض  :القصر من هذا الحديث: "فرضت"، طيب يا حنفية أنتم تقولون 

ال واجب؟ يقولون: ال القصر واجب،  ،ما هو بفرض ،أنتم تستدلون بهذا الحديث فرض وا 
الجمهور يقولون: "فرضت" يعني قدرت، والحنفية يقولون: فرضت أوجبت، لكن يعدلون عن 
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مثل هذا حينما يقول الصحابي: "فرض  ا، وأيض  ا لألحكام لمصطلحاتهماللفظ المأثور إخضاع  
زكاة  -صلى هللا عليه وسلم-زكاة الفطر" فرض رسول هللا  -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا 

وليس استنباط من  -عليه الصالة والسالم-الفطر، هل نشك في كونه الذي فرضها النبي 
أما قول عائشة فرضت  -عليه الصالة والسالم-الصحابي؛ ألنه أضاف الفرض إلى النبي 

ن كان االحتمال الثاني ال ينفى  -عليه الصالة والسالم- الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي وا 
 من كل وجه. 

"من صام يوم الشك فقد  ،"-صلى هللا عليه وسلم-"من خرج بعد اآلذان فقد عصى أبا القاسم 
ن الصحابي عنده نص في هذه إ :"، يعني هل نقول-صلى هللا عليه وسلم-عصى أبا القاسم 

باط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها استن :المسألة بعينها؟ أو نقول
 بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة، ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي، 

ـــــ     ب  بَحي   َوَمــــا َأَتــــى َعـــــن  َصــــاح 
ل   و  ص   ..............َما َقاَل في الَمح 

 

ــــــ  ــــــع  َعَلــــــ اي َقــــــال  َرأي  ف  ــــــه  الرَّ م  ك   ىح 
................................... 

 
أن يبحث نعم،  ايعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيض  

ال مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها اإلمام أحمد، وال يبحثها ابن معين، لكنها  وا 
ف ع  َعلَ " موجودة، ال بد من معالجتها. م ه  الرَّ ك  و  َمن  أَتى ىح  ل  َنح  و  ص  يعني  "َما َقاَل في الَمح 

فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعود، لكن هل يمكن أن يقول ابن  اأو عراف   اساحر  
ال احتمال أنه رجع إلى آية: { مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وا  ين  َياط  ل وا  الشَّ ( 201)] }َواتََّبع وا  َما َتت 

ن  ف ت َنة  َفَ  َتك ف ر  } ،نعم [سورة البقرة هل يستنبط كفر  ،لكن مجرد اإلتيان مجرد اإلتيان {إ نََّما َنح 
 من أتى مما جاء في اآلية؟ ما يمكن.

 مااا قااال فااي المحصااول نحااو ماان أتااى
 

 فالحااااااااااااااااااكم الرفاااااااااااااااااع لهاااااااااااااااااذا أثبتاااااااااااااااااا 
 

سبة إلى ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكالم وقال: العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح الن
لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من  امن قال كالم   -عليه الصالة والسالم-النبي 

المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذا، وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كالم ابن مسعود، 
طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إال وعنده فيه 

به،  ا، هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرح  -عليه الصالة والسالم-يف من النبي توق
إن مثل هذه األمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق  :مصرح برفعه، وأنا أقول

رحمه -، أثبت له حكم الرفع، والفرع السابع يقول الناظم "فالحاكم الرفع له ا أثبتا"الحديث، 
 تعالى: -هللا
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ــــــــَرة (وَ  ــــــــي ه َري  ــــــــن  )أب  ــــــــا َرَواه  َع  َم
 

ــــــــَرة    ــــــــر  الَبص  ــــــــه  أه  ( َوَعن  ــــــــد   )م َحمَّ
 

محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة قال:  "ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهر البصرة"
قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سرين عن أبي هريرة قال: قال: 

عليه -مزينة" هذا في الصحيح، وليس فيه صريح النسبة إلى النبي "أسلموا غفار وشيء من 
ن هذا تأكيد لفظي؟ وما إ :إنما فيه تكرير قال، وقال األولى يعني هل نقول ،-الصالة والسالم

الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي؟ ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع 
ي يشك التأكيد اللفظي متى تدعو الحاجة غيتصور أن أحد يب في هذا الحديث قال: قال؟ هل

إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه، نعم، لكن لفظة قال، معروف عن أبي هريرة قال، 
وقال هذه تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال:  ،يكفي

  .-عليه الصالة و السالم-إلى النبي  تحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر يعود
ــــــــَرة ( ــــــــي ه َري  ــــــــن  )أب  ــــــــا َرَواه  َع  َوَم

 
ــــــــَرة    ــــــــر  الَبص  ــــــــه  أه  ( َوَعن  ــــــــد   )م َحمَّ

 
أيوب ابن أبي تميم السختياني بصري، قال: قال، وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع، وعنه أهل 

 البصرة 
ــــــــب   ي  ، )َفالَخط  ــــــــد  َر )َقــــــــاَل( َبع   َكــــــــرَّ

 
ـــــــــــه    ـــــــــــب   َرَوى ب  ي  ـــــــــــَع َوَ ا َعج  ف   الرَّ

 
يرَ " ف َع َوَ ا َعج  أي تخصيص  "و ا"روى عن موسى بن هارون الحمال أنه مرفوع،  "ب  َوى ب ه  الرَّ

الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال؛ ألن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه 
أفرد الصيغة فيه، يعني لو  عن أبي هريرة فهو مرفوع فال يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما

افترضنا أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال: "أسلموا غفار" وقد نقل عنه وثبت عنه أنه 
 ولذا قال: ؛قال: "كل ما أرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع"

ــــــــب   ي  ، )َفالَخط  ــــــــد  َر )َقــــــــاَل( َبع   َكــــــــرَّ
 

ـــــــــــب    ي  ـــــــــــَع َوَ ا َعج  ف  ـــــــــــه  الرَّ  َرَوى ب 
 

صيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث يعني التخصيص، تخ
اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون 
ذا  ال ما له وجه؟، يكون له وجه؛ ألن قال الثانية تحتاج إلى فاعل، وا  التخصيص له وجه وا 

ن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة، كان الفاعل قال األولى أبو هريرة فال بد أ
 ، نعم.-عليه الصالة والسالمالنبي -وهو من يروي عنه أبو هريرة، وهو 
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 طالب:........
 عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟ 

ــــــــَرة ( ــــــــي ه َري  ــــــــن  )أب  ــــــــا َرَواه  َع  َوَم
 

ــــــــَرة    ــــــــر  الَبص  ــــــــه  أه  ( َوَعن  ــــــــد   )م َحمَّ
 

م يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولو عندنا سبورة قطعنا البيت، أما أما الشراح فكله
 شفوي أنا ما أقطع.

 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
  اخلضريعبد الكريم بن عبد اهلل

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 السالم عليكم ورحمة وبركاته 

 سم.
رسـوله نبينـا محمـد، وعلـى آلـه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده و 

 وأصحابه أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال اإلمام الحافظ 

 المرسر 
 مرفــــــــو  تــــــــابع علــــــــى المشــــــــهور

 
 أو ســـــــــــق  راو منـــــــــــه  و أقـــــــــــوال

 
ـــــــــان ـــــــــ ا النعم ـــــــــك ك ـــــــــت  مال  واح

 
 ورده جمــــــــــــــــــــــــــاهر النقــــــــــــــــــــــــــاد

 
 وصـــــــاحب التمهيـــــــد عـــــــنهم نقلـــــــه

 
ـــــــــن إ ا صـــــــــ  لنـــــــــا مخرجـــــــــه  لك

 
ـــرو  عـــن رجـــال  ـــي  ي ـــن ل  ا ولم

 
 والشـــــــــــــــافعي بالكبـــــــــــــــار قيـــــــــــــــدا

 
 ومــــــــن إ ا شــــــــارك أهــــــــر الحفــــــــظ

 
 فــــــــ ن يقــــــــر: فالمســــــــند المعتمــــــــد

 
ـــــــــ  عـــــــــن رجـــــــــر اورســـــــــموا منقطع 

 مرســــــــــــــــر أو قيــــــــــــــــده بــــــــــــــــالكبير 
 

 وا ول ا كثــــــــــــر فــــــــــــي اســــــــــــتعمال
 

 وتـــــــــــــابعو همـــــــــــــا بـــــــــــــه ودانـــــــــــــوا
 

 للجهــــــــر بالســـــــــاق  فــــــــي اإلســـــــــناد
 

 ومســـــــــلم صـــــــــدر الكتـــــــــاب أصـــــــــله
 

 مرســــــــــــــر يخرجــــــــــــــهبمســــــــــــــند أو 
 

ــــــه قلــــــي: الشــــــيخ لــــــم يفصــــــر  نقبل
 

ـــــــــدا ـــــــــاي أب  ومـــــــــن روى عـــــــــن الثق
 

ــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــنق  لف  وافقهــــــــــــــــم إ  ب
 

ـــــــــــي ن بـــــــــــه يعتضـــــــــــد  فقـــــــــــر: دل
 

ــــــــه بالمرســــــــر ــــــــي ا صــــــــول نعت  وف
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 أمــــــــا الــــــــ   أرســــــــله الصــــــــحابي

 

 
 فحكمـــــــه الوصـــــــر علـــــــى الصــــــــواب

 
الحماااد هلل رب العاااالمين، وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله نبيناااا محماااد، وعلاااى آلاااه 

 وأصحابه أجمعين.
بعد: فمضى في الدرس السابق كالم على الفروع السبعة التي يتردد في كونهاا مرفوعاة إلاى  أما

أو موقوفة على الصحابي، أو من دونه إذا كانت عن التابعي،  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
 ومنها ما أتى عن الصحابي مما ال مجال لالجتهاد فيه، وهو الفرع السادس:

 ومــــا أتــــى عــــن صــــاحب بحيـــــ   
 

 مــــــــــا قــــــــــال.......................
 

ــــــ   حكمــــــه الرفــــــع علــــــى ايقــــــال رأي 
 

................................... 

إلى آخره، وتكملنا في المسألة في الدرس السابق، لكن أهل العلام يقيادون ذلاك بالصاحابي الاذي 
ألناه جااء عن أهل الكتاب، الصحابي الذي لم يعرف باألخذ عن أهل الكتاب؛  ذلم يعرف باألخ

، وجاااء فااي ))حاادثوا عاان بنااي إساارائيل، وال حاارج((األماار بالتحااديث عاان بنااي إساارائيل وال حاارج: 
علياه الصاالة -، وثبات أن النباي ))..فاإن فايهم األعاجياب((بعض الروايات عند البزار، وغيره: 

 لما رأى بياده قطعاة مان التاوراة، وعباد هللا -رضي هللا تعالى عنه-غضب على عمر  -والسالم
بن عمرو بن العاص في اليرموك وقف على زاملة فيها صحف عن أهل الكتاب، وكاان يحادث 

علياه -منها، وكعب األحبار كان يحدث في عصر الصحابة بما في كتب أهل الكتاب، والنباي 
، ))أفااي شااك يااا اباان الخطاااب((غضااب لمااا رأى فااي يااد عماار مااا فااي يااده:  -الصااالة والسااالم

 ؛سااق، ويتحادث بااه عان أهال الكتااب، ممااا ال مخالفاة فياه لشاارعناالمقصاود أن مثال هاذا الااذي ي
ولذا تجدون أهل العلم يتناقلون األخبار عن أهل الكتاب، وأما ما فياه مخالفاة لشارعنا فاال يجاوز 
نقله، وال التحدث به إال على سبيل النقد والتفنيد، وكتبهم المحرفة التي فيها خالف ما جاء عن 

جااوز النظار فيهاا إال لماان تأهال للارد علايهم، كمااا فعال شايخ اإلسااالم ، هاذه ال ي-عاز وجال-هللا 
وللساخاوي كتااب  ،ابن تيمية في الجاواب الصاحيح، أماا مان لام يتأهال فاال يجاوز لاه النظار فيهاا

إلااى نهااي  ااساامه "األصاال األصاايل فااي اإلجماااع علااى تحااريم النقاال ماان التااوراة واإلنجياال" اسااتناد  
، أماا ماا يتداولوناه -رضي هللا تعالى عناه-غضبه على عمر و  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

الساايما ماان ينتسااب إلااى العلاام ماانهم فُيساامع؛ إن كاناات فيااه مخالفااة ياارد علااى صاااحبه كااائن ماان 
ن كان فيهم موافقاة ال ماانع مان ذكاره، والتحادث باه ال علاى سابيل االعتمااد  كان، على قائله، وا 
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ن نما العمدة ما جاء في شرعنا، وا  كاان ال موافقاة وال مخالفاة، فمثال هاذا يتارخص فياه،  عليه، وا 
يتارخص فياه ماع التثبات، ماع أنهام انقطعات صالتهم بأنبياائهم؛ فاال أساانيد عنادهم ال متصالة وال 

في النقل عان أنبياائهم، واتصاال  اء؛ المتأخر منهم والمتقدم سو منقطعة، ما عندهم أسانيد أصال  
ن ما يتداوله أهل العلم في كتب التفسير، وكتاب األسانيد من خصائص هذه األمة، فالمقصود أ

التواريخ مما يتلقاى عان أهال الكتااب كثيار مناه فياه مخالفاة، وكثيار مناه ال حاجاة إلياه، وبعضاه 
األخبار، وهذه القصص التي تنقل عان أهال  هفيه العجائب، وبعض الناس يستروح إلى مثل هذ

ار فاي التفاساير، كتفساير ابان كثيار الكتاب، على طريقة القصااص؛ ولاذا إذا سامع بعاض األخبا
، أو ابن جرير، أو غيرها، أو كتب التواريخ كابن كثيار والطباري مان قبلاه يرتااح لمثال هاذه مثال  

األمور باعتبارها ضرب من القصاص المسالية ال أكثار، وال أقال، لكان فاي كثيار مان المخالفاات 
ال يدركاااه القااارئ فاااي وقتاااه،  قااد يشاااعر بهااا، وقاااد ال يشااعر، وقاااد يكااون لهاااا أثرهااا الالحاااق الااذي

غنيااة عاان هااذا  -عليااه الصااالة والسااالم-المقصااود أن فااي كتاااب هللا، ومااا صااح ماان ساانة نبيااه 
 كله، لكن إذا جاء الخبر مما ال يتضمن مخالفة؛ فال مانع من قراءته وسماعه.

ه ا يقول: إ ا أتانا حدي  له حكـم الرفـع عـن عبـد هللا بـن عمـرو، وغيـره ممـن عـر  با خـ  
أن ه ا الخبـر أنـه عـن بنـي إسـرا ير، أو عـن نبينـا  أ   ن بني إسرا ير؛ فكيف نعر  أص   ع

 ترى أن المسألة غير واقعة فكيف نميز؛ هر ه ا عن الكتاب أو غيرهم  
؛ فقاد ا، أو عراف  ا))من أتى كاهن  كثير من المتون متميز بنفسه، يدرك، فمثال قو ل ابن مسعود: 

، هل يمكن أن يقول قائل: إن هاذا ماا تلقاي عان أهال الكتااب؟ نعام؟ كفر بما أنزل على محمد((
ال يمكن لكن لاو ذكار ابان مساعود، أو غيار ابان مساعود؛ عباد هللا بان عمارو، أو غياره، أو ابان 

، قصة تتعلق بأهل الكهف، هذه متميزة بنفساها، ومعروفاة عباس قصة تتعلق بأهل الكهف مثال  
بالتاريخ، هذا الذي يغلب على الظن أنه متلقاى، والاذي لاه  أنها متلقاة عنهم، يعني مما له صلة

صلة باألحكام، الاذي يغلاب علاى الظان أن الصاحابي ال يقولاه إال وقاد اساتند فياه إلاى مان يلازم 
قوله، من يعتمد قوله في الشرع، فمن هذه الحيثية يتمياز هاذا مان هاذا، لكان هام يقولاون: إذا لام 

 ال يدرك بالرأي، مثل هذا له حكم الرفع. وال  يعرف باألخذ عن أهل الكتاب، وقال ق
هنااااك أحادياااث ذكااارت فاااي الواهياااات، وذكااارت فاااي كتاااب الموضاااوعات، ثااام وجاااد فاااي الواقاااع ماااا 

ساامعته، ولاام أقااف عليااه، ساامعته  اأن حااديث   يصاادقها، وجااد فااي الواقااع مااا يصاادقها، لااو قاادر مااثال  
ديث مان حياث اإلساناد ال أصال قبل سنين: ))إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة((، نعم هذا الح

ن هاذا الحاديث إ :له، لكن شق أبو قبيس، وقد قيل هاذا قبال أن يشاق أباو قبايس، نعام هال نقاول
ال يعناي أناه تصاح نسابته ورفعاه إلاى  ايمكن أن يثبت؟ كون الخبر يطاابق الواقاع، ويكاون صادق  

ف االثناين، كاالم ، فلو قال واحاد، ركاب إساناد علاى: الواحاد نصا-عليه الصالة والسالم-النبي 
، هناااك أحاديااث ذكاارت فااي اصااحيح، وال يختلااف فيااه أحااد، لكاان لاايس كاال كااالم صااحيح حااديث  
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 ،الموضااوعات فيهااا شاايء ماان الواقااع، بعضااها يحكااي العصاار، أو الوقاات الااذي نعيشااه بأحداثااه
لكاان ال يعنااي أننااا نقاااول هااذه تثباات، وهاااذا إذا طابقاات الواقااع فكياااف إذا كاناات مطابقتهااا للواقاااع 

ة، كمن ألف في مطابقة االختراعات العصارية لماا جااء فاي األحادياث النبوياة، هاو أشابه مظنون
علياه -ما يكون بالنظريات، نظرية يتلقاها عن الغرب عان الكفاار، ويقاول هاذه يشاهد لهاا، قولاه 

ثام يظهار مااا هاو أقاوى منهاا فاي مطابقااة الخبار، فيضاطر إلاى نفاي األولااى،  ،-الصاالة والساالم
ثابتة عندهم، فيستطيع أن يؤصل هذه النظرية، ويقيمهاا بحاديث، ثام يظهار  هناك نظريات غير

عناادهم تكااذيب هااذه النظريااة؛ فماااذا يصاانعوا بااالنص؟ مثاال هااذه األمااور يتحاارى فيهااا، وال ُيجاازم 
بشيء منها، فعلاى طالاب العلام أن يحتااط لهاذا، وبعاض النااس يتسااهل فاي هاذا األمار، بحياث 

صااحف وغيرهااا ماان وسااائل اإلعااالم: أن الااروس قباال كااذا ساانة إنااه تناقلاات وكاااالت األنباااء وال
مزعجااة، وسااجلوها، وبثوهااا بااين الناااس، وسااارع  ايحفاارون فااي األرض كااذا مياال، فساامعوا أصااوات  

بعض من ينتسب إلى العلم إلى أن هذه أصوات المعاذبين فاي قباورهم، ثام هام كتموهاا، ونفوهاا، 
ذا أمار عظايم مثال هاذا ال يسامعه البشار، يسامع ال يكون ديننا ألعوباة للنفاي واإلثباات، األمار ها

))لاوال أن ، وفاي رواياة: ))لاوال أال تادافنوا((كل مخلوق إال الثقلين الجان واإلناس، وفاي الحاديث: 
، مثل هذا ال يمكن أن يسمع، ولو سامعه اإلنساان لصاعق، كونناا نتعلاق بماا تدافنوا ألسمعتكم((

، بااين أزيااز ضااع آلااة تسااجيل فااي مطااار مااثال  يأتينااا عاان غيرنااا، عناادي يقااين أن اإلنسااان لااو و 
الطااائرات، وجلباات الناااس وأصااواتهم، وسااجل مثاال هااذه األصااوات؛ صااارت أشااد ممااا سااجل فااي 
هذه األشرطة، وقل مثل هذا فيمن يصور ما جاء فاي أوصااف الناار، أو ماا قبال الناار والجناة، 

هااذا كااذا؛ ألن هااذا هااذا الصااراط، وهااذه القنطاارة، وهااذا كااذا، و  :ماان يصااورها فااي تصااوير، يقااول
الجنة فيها  يهون من هول تلك المواقف، شيء ال يخطر على البال؛ كيف نصوره؟ نصور مثال  

معنى هذا؟ أو النار فيها لهب نار مثال نارناا هاذه؟ هاذه معناهاا األمار  ماأشجار مثل أشجارنا! 
ه فيها، يبقاى سهل يعني، فمثل هذه األمور تتقى بقدر اإلمكان، وليس لطالب العلم أن يزج نفس

أن سماع النصوص الشرعية تقرع القلوب بأهوالهاا، وال يمكان أن يتصاورها، ويخطار علاى قلاب 
 المسلم.

أنهاى الكاالم عان  -رحماه هللا تعاالى-النااظم  "المرسـر"نأتي إلاى موضاوع الادرس، درس الياوم: 
اإلضاافة والنسابة،  األنواع الثالثة، التقسيم اإلجمالي، ثم تكلم على األحاديث، واألخبار باعتباار

ثاام ذكاار مااا يحتماال ماان اإلضااافات، ثاام ذكاار مااا يخاال بالشاارط األول الااذي هااو اتصااال اإلسااناد، 
التدليس، والمرسل الخفي  -اأيض  –فبدأ بالمرسل، ثم ثنى بالمنقطع، والمعضل، والعنعنة، ويأتي 

لمرسل، المرسل فيما بعد، كل هذه لها ارتباط بالدروس السابقة، فمما يختل فيه شرط االتصال ا
جمعااه مراساايل بإثباااات الياااء، وحاااذفها: مراساال، مثلماااا قياال فاااي السااابق: مسااااند ومسااانيد، وهاااو 
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يعناااي  [( ساااورة ماااريم21)] أنـــا أرســـلنا الشـــياطين{}ماااأخوذ مااان اإلرساااال الاااذي هاااو اإلطاااالق: 
يَن{أطلقنااااهم،  ـــاف ر  َك ـــى ال  ال: ، وفاااي حاااديث االخاااتالف فاااي القاااراءة: "فقااا[( ساااورة ماااريم21)] }َعَل

 بعينه: أرسله" يعني أطلقه، فكأن المرسل، الراوي الذي أرسل الخبر أطلقه، فلم يقيده براوٍ 
 مرفــــــــو  تــــــــابع علــــــــى المشــــــــهور

 
 ................................... 

هاذا تعريفاه، المشاهور عناد األئماة، كماا نقلاه  "مرسـر"عناد األئماة  "مرفو  تابع على المشـهور"
هاذه لتنوياع  "أو"عنه، هذا هو المرسل علاى القاول المشاهور عناد األئماة  الحاكم، وابن عبد البر

أو قيده بالكبير من التابعين، فيكون المرسل ما يرفعه التابعي الكبيار  "أو قيده بالكبير"الخالف 
، وعلاى القاول األول: ماا يرفعاه التاابعي، بغاض النظار عان -علياه الصاالة والساالم-إلى النباي 
القااول الثاااني مقيااد و  ،-عليااه الصااالة والسااالم-إلااى النبااي  ا، أو صااغير  اوسااط  ، أو متاكونااه كبياار  
أو ساقط راٍو مناه، مان  "أو سق  راو  منـه"لتنويع الخالف، وهو القول الثالث  اأيض   "أو"بالكبير 

ـــوال"أي موضاااع مااان سااانده  مااان أي موضاااع، فيكاااون علاااى هاااذا مقابااال  "أو ســـق  راو"، " و أق
االنقطاااع، جميااع أنااواع االنقطاااع يقااال لهااا مرساال، فهااذا أوسااع  لالتصااال، فيشاامل جميااع أنااواع

يعناي ماا  "مرفـو  تـابع"األقوال في تعريف المرسل، والذي قبله أضيق األقوال، والقول المشهور 
هاذا قاول متوساط، يشامل التاابعين بطبقااتهم،  ،-عليه الصاالة والساالم-رفعه التابعي إلى النبي 

 ه العلماء،وهو المشهور، وهو الذي جرى علي
 أو ســـــــــــق  راو منـــــــــــه  و أقـــــــــــوال

 
 ................................... 

 
 يعني أقوال ثالثة في المسألة:

ــــــــــي اســــــــــتعمال  ................................... ــــــــــر ف  وا ول ا كث
 

يعني في اساتعمال أهال الحاديث هاو األكثار، أماا إذا قاابلوه باالتصاال فيريادون باه المنقطاع، إذا 
االنقطاع،  -هنا–ل: وصله فالن، وأرسله فالن، وصله فالن، وأرسله فالن، فالمراد باإلرسال قي

االنقطاااع، وبعضااهم يفاارق بااين  -عليااه الصااالة والسااالم-وال يلاازم منااه رفااع التااابعي إلااى النبااي 
عليااه الصااالة -أرسال ومرساال، فيجعاال الفعاال لالنقطاااع، والمرساال لماا يرفعااه التااابعي إلااى النبااي 

هذا ما قيل في حد المرسل، لكان مااذا عان التعرياف الاذي قاال باه بعاض العلمااء: ماا  -موالسال
ال ما يصح؟ هذا منتقد، نعم منتقد؛ لماذا؟  سقط منه الصحابي، يصح تعريف للمرسل، وا 

 طالب:...... 
 ال، ال.

 طالب:......
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 في مسألة االحتجاج، غيره.  سيأتيال؛ هذا 
 طالب:......

حابي، وبقااااي صااااحابي آخاااار، سااااقط منااااه صااااحابي، ويسااااقط منااااه نعاااام ممكاااان سااااقط منااااه صاااا
صااحابي..، سااقط منااه واحااد، وبقااي واحااد، فهااذا يصااح أنااه منااه الصااحابي سااقط، لكنااه مرساال 

 الصحابي كما سيأتي في آخر الباب، وهذا حكمه الوصل. 
مباشااارة؟ وهااال يتصاااور، أو ال  -علياااه الصاااالة والساااالم-مااااذا عماااا يروياااه التاااابعي عااان النباااي 

ممان  -عليه الصالة والساالم-يعني هل نقيد القول األول: ما رفعه التابعي إلى النبي  يتصور؟
 نحتاج إلى هذا، أو ما نحتاج؟ نحتاج؛ لماذا؟ -السالمعليه الصالة و -لم يسمع من النبي 

 طالب:......
علياااه -؟ عااان التنااوخي رساااول هرقااال، الاااذي جااااء إلاااى الرساااول مااااذاهااذا فاااي المساااند نعااام، عااان 

في تبوك، وسمع منه بغيار واساطة، وهاو كاافر، ولام يسالم إال بعاد وفااة النباي  -السالمالصالة و 
مؤمن به، لكن ما  -عليه الصالة والسالم-فهو تابعي، ما لقي النبي  ،-عليه الصالة والسالم-
سااقط، السااند متصاال، وهااذا يلغاازون بااه: حااديث تااابع متصاال، وساايأتي مرساال الصااحابي،  هفياا

منقطاع، ماا يرفعاه تاابعي متصال، وماا يرفعاه صاحابي منقطاع، عرفناا  قولهم: ما يرفعه صحابي
أن مااا يرفعااه التااابعي متصاال، وهااو فااي حااديث التنااوخي، وال يعاارف مثااال آخاار، نعاام قااد يساامع 

-خبار قباال أن يسالم، ثام يساالم فاي حياتااه  -علياه الصااالة والساالم-الرجال الشاخص ماان النباي 
ع تابعي، إنما مرفوع صاحابي، كحاديث جبيار بان هذا ال يقال له: مرفو  ،-عليه الصالة والسالم

يقاارأ فااي صااالة  -عليااه الصااالة والسااالم-مطعاام، حينمااا جاااء فااي فااداء أساارى باادر، ساامع النبااي 
المغارب باالطور قبال أن يساالم، ثام أدى هاذه الساانة بعاد إساالمه، وتحملهااا النااس عناه، وخرجاات 

 ،-عليااه الصااالة والسااالم-لنبااي فاي الصااحيحين وغيرهمااا، لكاان التنااوخي مااا أسالم إال بعااد وفاااة ا
 :حديثه في المسندو 

ـــــــــ ا ـــــــــك ك ـــــــــان واحـــــــــت  مال  النعم
 

 وتابعوهمــــــــــــــــا بــــــــــــــــه ودانــــــــــــــــوا 
 

اإلمام مالك بن أنس يحتج بالمرسل، والنعمان بان ثابات، اإلماام أباو  "ك ا النعمان مالك واحت "
يعناي  دانـوا""و يعناي بالمرسال  "به"من المالكية، والحنفية، يحتجاون  "وتابعوهما"حنفية يحتج به 

تااادينوا بمضااامونه، وعملاااوا باااه، وأفتاااوا باااه، وقضاااوا باااه، والموطاااأ شااااهد علاااى ذلاااك، كثيااار مااان 
ن كانت األحاديث معروفة االتصال، في غياره مماا قاد يتيسار لإلماام مالاك، بال قاد  المراسيل، وا 

فااي  روي عاان اإلمااام مالااك متصاال فااي غياار الموطااأ، وفااي الموطااأ يرسااله؛ ألنااه ال ياارى إشااكاال  
رسااااال، فيعماااال بالمرساااال، فمالااااك، وأبااااو حنيفااااة، وتابعوهمااااا ماااان المالكيااااة، والحنفيااااة يعملااااون اإل
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بالمراسيل، وهو حجة عندهم، وهل هي مثل المسانيد؟ أو أعلى منها؟ أو دونها؟ عند من يحتج 
كالهمااا يحااتج بااه، لكاان  :بهااا أقااوال: ماانهم ماان يقااول: اإلرسااال واإلسااناد واحااد، وماانهم ماان يقااول

ن كااان المرساال محااتج بااه، وماانهم ماان يقااول: المرساال أقااوى ماان المسااند، وهااذا اإلسااناد أقاا وى، وا 
نقله ابن عبد البر عن بعضهم في مقدمة التمهيد، وقالوا: إن من أرسل فقد ضمن، بخالف من 

، والمساألة اأسند فقد أحال، من أرسل ضمن، الذي حذفه يضمنه؛ ألنه لو لم يضمنه لكان غاش  
س بعد الصحابة، وهم القارن الثااني، الاذين جااءت النصاوص باأنهم خيار مفترضة في خيار النا

اا فااي االحتجاااج بااه، وعاادم  االقاارون بعااد الصااحابة، لكاان هااذا القااول شاااذ، إذا كااان المرساال مختلف 
ونقال  "وتابعوهمـا بـه ودانـوا"االحتجاج به؛ فيكف يقول قائل: إنه أفضال، وأقاو ى مان المساند؟ 

أن التابعين بأسرهم، يعني جميع التابعين نقل إجماع التابعين  ابن عبد البر عن جرير الطبري:
علااى االحتجااااج بالمرساال، وأناااه ال يعاارف لهااام مخااالف إلاااى رأس المااائتين، وأناااه ال يعاارف لهااام 
مخاااالف إلاااى رأس الماااائتين، يعناااي إلاااى أن جااااء اإلماااام الشاااافعي، ماااع أن القاااول بااارد المراسااايل 

عين معاااه، فهااال يمكااان تجاهااال ساااعيد بالنساااابة منساااوب إلاااى ساااعيد بااان المسااايب، وبعاااض التااااب
للتااابعين؟ الااذي هااو أفضاالهم عنااد اإلمااام أحمااد؟ يعنااي هاال ياارد رد سااعيد باان المساايب للمراساايل 

إجماعه بسعيد؛  على اإلجماع واالتفاق الذي ينقله الطبري عن التابعين، أو ال يرد؟ هل ينقض
 لماذا؟ نعم؟
 طالب:......

وهذا معروف، تداولتاه كتاب األصاول: أن الطباري يارى اإلجمااع ، انعم قول األكثر نعده إجماع  
قااول األكثاار، وعليااه ياادل تصاارفه فااي تفساايره، حينمااا ينقاال حكاام، أو معنااى، أو قااراءة، ينقاال قااول 
األكثر، ثم يذكر المخالف، ويرجح قول األكثار، والصاواب فاي ذلاك عنادنا كاذا؛ إلجمااع القاراءة 

ااعد قول األكثر إجماع  على ذلك، وهو ساق الخالف نفسه لكنه ي ، ا،هو يعاد قاول األكثار إجماع 
فااال ياارد عليااه سااعيد، وقااد ال يخفااى عليااه قااول سااعيد، وغياار سااعيد ماان التااابعين، لكنااه ياارى أن 
اإلجماع قول األكثر، وتصرفه في مصنفاته يدل علاى هاذا، وعلاى رأساها التفساير، هاذا بالنسابة 

والحنفية؛ ألن المسألة مفترضاة فاي رفاع التاابعين  لمن قال به مالك وأبو حنفية والمالكية عموم ا
))خياركم قرناي، ثام الاذين يلاونهم، ثام ، وهم ممان يشاملهم: -عليه الصالة والسالم-الخبر للنبي 
، فهم خير القرون بعد الصحابة، وال يتصور فيهم أنهم يحذفون من ال يرضاونه، الذين يلونهم((

أن من حذفوه صحابي، أن الاذي حاذفوه صاحابي، وروايتهم عن الصحابة كثيرة، فالمظنون بهم 
 في قوله: -رحمه هللا-والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور، يشير إليه الحافظ العراقي 

 ورده جمــــــــــــــــــــــــــاهر النقــــــــــــــــــــــــــاد
 

 ................................... 
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ظام النقااد جمااهر" جماع جمهاور، جمااهر وجمااهير، أي معظام النقااد، مع "ورده جماهر النقاد"
كالشااافعي؛  اردوا المراساايل، ماانهم ماان ردهااا جملااة وتفصاايال، وماانهم ماان اشااترط لقبولهااا شااروط  

 لماذا قال:
ـــــــي اإلســـــــناد  ................................... ـــــــر بالســـــــاق  ف  للجه

 
الساااقط مااادام الااذي رفعااه تااابعي، فالااذي يغلااب علااى الظاان أن  "للجهــر بالســاق  فــي اإلســناد"

رويه عن صاحابي، والصاحابة كلهام عادول، لكان الواقاع يشاهد باأن التاابعي ياروي عان التابعي ي
، يعنااي اتااابعي، والتااابعي الثاااني يااروي عاان ثالااث تااابعي، وروايااة التااابعين عاان بعااض كثياارة جااد  

يروي في طبقة التابعين اثنان ثالثة بعضهم عن بعض، وهذا كثير، قد يروي أربعة، وهذا أقل، 
، وأما رواية ساتة مان التاابعين االتابعين بعضهم عن بعض، وهذا قليل جد  وقد يروي خمسة من 

بعضااهم عاان بعااض فهااذا نااادر، وقااد ال يوجااد لااه مثااال إال فااي حااديث واحااد يتعلااق بفضاال سااورة 
اإلخاااالص، ساااتة مااان التاااابعين ياااروي بعضاااهم عااان بعاااض، وهاااو مخااارج فاااي المساااند والنساااائي، 

))أنهااا تعاادل ثلااث فضاال سااورة اإلخااالص، وهااو:  والنسااائي يقااول: أطااول إسااناد فااي الاادنيا، فااي
ال الخطياب البغادادي فياه جازء، جازء مطباوع، ساتة مان التاابعين ياروي بعضاهم عان القرآن(( ، وا 

ذا كان هذا االحتمال قائم   ، والتابعون فيهم الثقة وغير الثقة، فيهم العدل وغير العدل، ابعض، وا 
ن دونااه االحتمااال فيااه قااوي؛ لكثاارة المخالفااات فااي كبااارهم، فماا اإذا كااان االحتمااال ضااعيف   :أقااولو 

بعااد الصااحابة، وجاادت المخالفااات فااي عصاار الصااحابة ماان غياارهم، يعنااي مماان عاصاارهم ماان 
ذا وجد هاذا االحتماال قاوي فايمن بعاده، وكاان  التابعين فكيف بمن دونهم من صغار التابعين، وا 

االحتماال، السااقط يحتمال االحتمال أقوى فيمن بعدهم، فال يقال بصاحة المرسال ماع وجاود هاذا 
، وقااد يحتماال أن يكااون أكثاار ماان تااابعي، ومااا ماان واحااد ماانهم إال وقااد يتطاارق اأن يكااون تابعي اا

ذا جهال حاال  الخلل إلى الخبر من ق َبل ه؛ فهو مجهول، وال بد من ثباوت العدالاة لقباول الخبار، وا 
 ن معرفته بالعدالة:الراوي لم تثبت العدالة، ال يكفي في أن ال يعرف بضعف، لكن ال بد م

................................... 
 وصـــــــاحب التمهيـــــــد عـــــــنهم نقلـــــــه

 

ـــــــي اإلســـــــناد  ـــــــر بالســـــــاق  ف  للجه
................................... 

 
اإلمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البار، نقال فاي مقدماة تمهياده عان أكثار أهال  "صاحب التمهيد"

أي  "نقلــه"يعنااي المحاادثين  "وصــاحب التمهيــد عــنهم"لااة المااذكورة العلاام: أنهاام ردوا المراساايل للع
 نقل ضعف المرسل، وأنه من قبيل ومن قسم المردود.

 ومســــــــلم صــــــــدر الكتــــــــاب أصــــــــله  ...................................
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اإلمام مسلم بن الحجاج، مؤلاف الصاحيح، مؤلاف الجاامع الصاحيح، الاذي سابق الكاالم  "مسلم"

الكتاب أورد على لسان خصمه أناه قاال: والمرسال فاي أصال قولناا، وقاول أهال  عنه، في مقدمة
ن كان على لسان خصمه، لكنه أقره عليه:  العلم باألخبار ليس بحجة، وأقره على هذا، وا 

 ومســــــــلم صــــــــدر الكتــــــــاب أصــــــــله  ...................................
 
هاذا  "لكـن" ا، أو مان ياروي عناه ضاعيف  اوالعلة فيه ما ذكر من احتماال أن يكاون التاابعي ضاعيف  

 استدراك:
ــــــــا مخرجــــــــه  .........إ ا صــــــــ  لن

 
ـــرو  عـــن رجـــال ا ول ـــي  ي  مـــن ل

 

 بمســــــــــــند أو مرســــــــــــر يخرجـــــــــــــه 
 

 نقبلـــــه قلـــــي: الشـــــيخ لـــــم يفصـــــر
 

شاارطية، فعاال الشاارط: صااح، وجوابااه: َنْقَبلااه، والجاازم هااذا علااى أنااه جااواب  :إذا "لكــن إ ا صــ "
تجااازم عناااد الجمهاااور، لكااان هاااي جازماااة علاااى ماااذهب الكاااوفيين  الشااارط، و"إذا" معاااروف أنهاااا ال

واألخفااش، وصاارح بااه عاان بعضااهم اباان مالااك فااي التسااهيل، وأمااا علااى مااذهب غياارهم أن هااذا 
 للضرورة، لضرورة الشعر، للوزن، على أنه لو قال بدل "إذا"، "متى"

 لكااااااااااان متاااااااااااى صاااااااااااح لناااااااااااا مخرجاااااااااااه
 

 ................................... 

 ى تجزم، أو ما تجزم؟نقبله" مت"
 طالب:......

 تجزم؟
 طالب: نعم.

 ؟مثاال   ذكرمن ي
 طالب:......

 ؟ماذا
 طالب:......

 ؛ و:نعم
 متاااااااااااى أضااااااااااااع العمامااااااااااااة تعرفااااااااااااوني

 
 ................................... 

.. 
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ـــــــــا مخرجـــــــــه ـــــــــن إ ا صـــــــــ  لن  لك
 

 ................................... 

بحياث يجايء هاذا المساند مان  "بمسـند"مجيئاه مان وجاوه أخارى، يعني يعتضاد المرسال، وُيقبال ب
 يعني يرسله: "يخرجه"آخر  ""أو مرس   وجه آخر 

ـــرو  عـــن رجـــال ا ول ـــي  ي  مـــن ل
 

 ................................... 

شااايوخ المرسااال األول، بحياااث يكاااون لاااه طرياااق آخااار، مبااااين للطرياااق األولاااى، والطرياااق ياااذكر 
ر مان كتاب أهال العلام فاي التخااريج: طرياق أخارى، وقاد يقولاون: طرياق ويؤنث، تجدون في كثي

ن كااان اسااتعمالهم للتأنيااث أكثاار، أهاال الحااديث يسااتعملون التأنيااث  آخاار، ولعاال التااذكير أولااى، وا 
ـا{هاي؟  مااأكثر: طريق أخرى، ولعل التذكير أولى؛ لمااذا؟ فاي القارآن؛  ـر  َيَبس  َبح  ـا ف ـي ال  يق   }َطر 

 هذا تذكير، المسألة فيها سعة، ونص أهل العلم على أنه يذكر، ويؤنث.، ف[( سورة طاه77)]
................................... 
ـــرو  عـــن رجـــال ا ول ـــي  ي  مـــن ل

 

ــــــــــــــه   ..........أو مرســــــــــــــر يخرج
ــــــــــــــــــــــــــه .....................  نقبل

 
، ساال  يعني إذا اعتضد بمجيئاه مان طرياق أخارى، أو طرياق آخار، ساواٌء كاان الطرياق اآلخار مر 

، فالعلماااء نصااوا علاى أن المرساال يقباال االنجباار؛ ألن ضااعفه لاايس بشاديد، فهااو قاباال اأو مساند  
لالنجبااار، فااإذا جاااء مرسااال آخاار اعتضااد، فيقبااال إذا جاااء مسااند متصاال مااان وجااه آخاار يقبااال، 

 :-رحمه هللا تعالى-وسيأتي في قول الناظم 
 فاااااااااااااااإن يقااااااااااااااال فالمساااااااااااااااند المعتماااااااااااااااد

 
 فقاااااااااااااااااال دلاااااااااااااااااايالن بااااااااااااااااااه يعتضااااااااااااااااااد 

 
 ي هذا..يأت

................................... 
ـــرو  عـــن رجـــال ا ول ـــي  ي  مـــن ل

 

 ...................... يخرجـــــــــــــــــــه 
ــــــم يفصــــــر ــــــي الشــــــيخ ل ــــــه قل  نقبل

 
؟ فاي التاابعي؛ هال هاو مان الكباار، أو مااذايفصل في  "لم يفصر"الشيخ من هو؟ ابن الصالح 

ا يعتضااد بااه المرساال إضااافة إلااى مااا يعنااي بقااي مماا "الشــافعي بالكبــار قيــدا"ماان الصااغار؟ لكاان 
ذكااره الناااظم مسااند، أو مرساال مااا قالااه، زاده بعضااهم، بعااض اآلخااذين عاان الناااظم، ولااه زيااادات 
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على األلفية، والذي يغلب على الظن أنه برهان الدين الحلبي، فقد ذكر في ترجمتاه مان الضاوء 
 الالمع، وغيره أنه زاد عن األلفية أبيات؛ فزاد هنا:

 واحااااااااد ماااااااان صااااااااحب أو كااااااااان قااااااااول
 

 أو كاااااااااان فتاااااااااوى جااااااااال أهااااااااال العلاااااااااام
 

 خياااااااااااااااار األنااااااااااااااااام عجاااااااااااااااام وعاااااااااااااااارب 
 

 وشاااااااااااااااايخنا أهملااااااااااااااااه فااااااااااااااااي الاااااااااااااااانظم
 
 

يعنااي ممااا يعتضااد بااه المرساال أن يوافقااه قااول لصااحابي موقااوف عليااه، يعتضااد بالمرساال قااول 
 صحابي، أو يفتي بمفاده عوام أهل العلم، يقول:

 فااااااااااااااااي الاااااااااااااااانظم وشاااااااااااااااايخنا أهملااااااااااااااااه  ...................................
 

فهاااذا مماااا يعتضاااد باااه المرسااال، إذا كاااان الشااايخ ابااان الصاااالح لااام يفصااال باااين مراسااايل الكباااار 
منهم يعناي مان التاابعين  "والشافعي بالكبار"والصغار، فإن اإلمام الشافعي قيد التابعين بالكبار 

يعناي  "اأبد   "عن الثقاي اما أرسله، أو مطلق   "ومن روى"قيد المرسل المقبول إذا اعتضد،  "قيدا"
بحيااث إذا روى ال يااروي إال عاان ثقااة، بحيااث يكااون ال يااروي إال عاان ثقااة، بحيااث إذا ساامى ماان 

عاان الروايااة عنااه، بحيااث إذا ساامى ماان روى عنااه، هااو  ا، وال مرغوب ااروى عنااه؛ لاام يساام مجهااوال  
أرسل، لكن قيل له: عن من؟ فإذا قيل له: عن مان؟ وسامى مان روى عناه، لام يسامي، كاذا فاي 

لة لإلمااام الشاافعي بالياااء، والقاعاادة: "لام يساام" بادون ياااء "لاام يسام" ساام حاذف حاارف العلااة، الرساا
لكن يستدرك على اإلمام الشافعي؟ اإلمام الشافعي إمام، حجاة فاي اللغاة، حجاة، والرساالة التاي 

عان  ا، وال مرغوب ا، صاحيحة "لام يسامي مجهاوال  اطبع عنها الشايخ أحماد شااكر نساخة عتيقاة جاد  
نما يسمي ثقة، يسمي من ثبتت ثقته:الرواية   عنه، وا 

................................... 
 ومــــــــن إ ا شــــــــارك أهــــــــر الحفــــــــظ

 

ــــــــد     اومــــــــن روى عــــــــن الثقــــــــاي أب
................................... 

إال بنقص لفظ،  "إ  بنق  لفظ"ولم يخالفهم  "وافقهم"يشارك الثقات، فإذا شاركهم في أحاديثهم 
ظ ال يتااأثر بااه المعنااى، مثاال هااذا ال يساالم منااه أحااد، أمااا إذا خااالفهم فيمااا يختلااف فيااه نقااص لفاا

المعنااى، يترتااب عليااه اخااتالف المعنااى؛ فااال، هااذا مخااالف ألهاال الحفااظ، فيكااون بكثاارة مخالفاتااه 
 تخلف عنه شرط الضبط، نعم.

 طالب:......
 :سيأتي
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 فــــــــ ن يقــــــــر: فالمســــــــند المعتمــــــــد
 

 ................................... 

 نعم؟ نفسه، نفس سؤالك، البيت الذي يليه،
 ومــــــــن إ ا شــــــــارك أهــــــــر الحفــــــــظ

 
 ................................... 

ال يتاأثر باه المعناى؛ ال  ايعني نقصا يسير   "إ  بنق  لفظ"ولم يخالفهم  "وافقهم"في أحاديثهم   
 :بأس، لكن إذا كثرت مخالفته للثقات؛ فإنه حينئذ يرد حديثه

ن يوافاااااااااااااااااق غالب ااااااااااااااااا  ذا الضااااااااااااااااابط اوا 
 

 فمخطااااااااااااااااااااي افضااااااااااااااااااااابط أو نااااااااااااااااااااادر   
 

 على ما سيأتي في ميزان الضبط عندهم.
، لماااا رد المراسااايل الماااا رد مراسااايل التاااابعين علااال ذلاااك باااأنهم أشاااد تجاااوز   -رحماااه هللا-الشاااافعي 

فاايمن يااروون عنااه، يعنااي صااغار التااابعين مااا هاام فااي  الصااغار التااابعين؛ قااال: ألنهاام أشااد تجااوز  
التحااري والتثباات مثاال كبااار التااابعين الااذين كثاارت مخااالطتهم للصااحابة، أمااا الصااغار الااذين رأوا 
الواحد واالثنين والثالثاة مان الصاحابة؛ هاؤالء طاال بهام العهاد، والمعاروف أناه كلماا طاال العهاد 

بة؛ كباارهم، ابالنبوة؛ كثر التساهل، فالكباار الاذين عاصاروا الصاحابة، وكثارت مخاالطتهم للصاح
فايمن ياروون عناه، وأماا صاغار التاابعين الاذين  ا، وتثبت ااأشد تحارز   -يعني الصحابة-غارهم وص

ا اأكثروا مخالطتهم للتابعين هؤالء أشد تجوز   مان األساباب التاي جعلات  افيمن يروون عنه، وأيض 
اإلمااام الشااافعي ياارد مراساايل صااغار التااابعين: أنااه ُوجااد الاادالئل فيمااا أرساالوا بضااعف مخرجااه، 

جااد فيمااا يرساالونه الشاايء الضااعيف، وهااذا كثياار عناادهم، واألماار الثالااث: كثاارة اإلحالااة يعنااي وُ 
ذا كثرت اإلحالة كان أمكن للوهم، وضعف من ُيقبل عنه،  معنى كثرة الوساائط،  ماباألخبار، وا 

كثاارة اإلحالااة، يعنااي إذا كااان ماان الكبااار فاالحتمااال األقااوى أنااه رواه عاان صااحابي؛ ألنااه أدرك 
صاحابة، ماا يعاوزه أن ينقال الخبار عان صاحابي، وهاذا هاو الاذي يغلاب علاى الظان، من ال اكثير  

ا–يحتمال  أناه رواه عان تااابعي فاي سانه، كبيار، أو أكبار منااه، وهاذا االحتماال قاوي، لكاان  -اأيض 
هل يحتمل أن تابعي كبير يروي عن تابعي صغير، عن تابعي متوسط، عن تابعي كبير، عن 

واية األكابر عان األصااغر، توجاد رواياة صاالح بان كيساان صحابي هذا قد ال يتصور، توجد ر 
عن الزهري، وهو اكبر منه، لكن هذا ناادر مان جهاة، واألمار الثااني: أن السابب واضاح؛ تاأخر 
صااالح باان كيسااان فااي الطلااب حتااى شاااب قباال أن يطلااب العلاام، وعااد ماان كبااار اآلخااذين عاان 

ااا–الزهاااري، فهاااو  ن كانااات حق -احكم  كبيااار، لكناااه فاااي  هيقتاااه فاااي سااانصاااغير بالنسااابة للزهاااري، وا 
مان كباار التاابعين؛ احتماال أناه  االطلب متاأخر، إذا كثارت الوساائط، يعناي إذا كاان الاراوي كبيار  
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رواه عااان صاااحابي، أو عااان تاااابعي كبيااار ثاااان عااان صاااحابي، الوساااائط قليلاااة اثناااان، يعناااي ماااا 
ن زادوا ثالثااة، لكاان إن كااان ماان صااغار التااابعين، وكثاارت الوسااائط  صااار فااي طبقااة يزياادون، وا 

التااابعين أربعااة، أو خمسااة، ثاام الصااحابي، كثاارة الوسااائط ال شااك أنهااا ُتَغل  ااب علااى الظاان وجااود 
إذا  :الخلل؛ ألنه ما من راٍو من الرواة إال ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى اإلسناد من ق بلاه، أقاول

 ؛ناد أقااو ىكثاارت الوسااائط، وطالاات األسااانيد، صااار االحتمااال فااي تطاارق الخلاال إلااى هااذا اإلساا
ولااذا المفضاال عنااد أهاال العلاام العلااو، علااو األسااانيد، والناازول مفضااول، علااى مااا تقاادم فااي بحااث 
المستخرجات، وسيأتي بحث مخصص للعاالي والناازل، والسابب فاي هاذا أناه إذا قلات الوساائط، 

ثالثة أو أربعة، أفضال مان أن يكاون  -عليه الصالة والسالم-بين المصنف، وبين النبي  فمثال  
ينااه ساابعة أو ثمانيااة؛ ألن هااؤالء الوسااائط مااا ماان واحااد ماانهم إال واحتمااال الخطااأ وارد عنااده، ب

فاحتماااال الخطاااأ فاااي ثالثاااة، أو أربعاااة أقااال مااان وجاااود احتماااال الخطاااأ فاااي خمساااة، أو ساااتة، أو 
كثاااارة اإلحالااااة، يعنااااي  :ولااااذا يقااااول الشااااافعي فاااي أسااااباب رده لمراساااايل صااااغار التاااابعين ؛سااابعة

لخطااأ إلااى هااؤالء الاارواة، فمااا ماان راٍو إال ويحتماال أن يحااال عليااه الخطااأ، هااذه اإلحالااة، إحالااة ا
رحمااه -األسااباب جعلاات اإلمااام الشااافعي ياارد مراساايل صااغار التااابعين، فالخالصااة أن الشااافعي 

ااال مااان كباااار التاااابعين، وأن  ايشاااترط لقباااول المرسااال شاااروط   -هللا تعاااالى أربعاااة: أن يكاااون المرس 
ذا  ا، وال مرغوب ا، بحيث إذا سمى لام يسام مجهاوال  يكون ال يروي إال عن ثقة عان الرواياة عناه، وا 

شرك أهال الحفاظ وافقهام، وأن يكاون للحاديث المرسال شااهد يقوياه، إماا مرسال آخار يروياه غيار 
 رجاااال األول، أو مساااند، أو يفتاااي باااه عاااوام أهااال العلااام، أو يسااانده قاااول صاااحابي، هاااذه الشاااروط

ل، والرابع في المرَسل، والرابع له فاروع، هاذه يشاترطها اإلماام التي ثالثة منها في المرس   األربعة
 لقبول المراسيل. -رحمه هللا تعالى-الشافعي 

 طالب:...... 
، المرسال اضاعيف   سنده حديث ضعيف؟ مرسل ثان، ولو ضعيف الثاني، يدخل في كوناه مرساال  

ذا كااان المرساال خفيااف الضااعف يقباال االنجبااار، والضااعيف الااذي يساان ده ماان غياار ضااعيف، وا 
، وفيااه ماان ُمااس بضاارب ماان التجااريح الخفيااف، رجااال المرساال األول، نعاام سااواء كااان متصااال  

 ، يقبل االنجبار، فيرتقي للحسن لغيره، هذه القاعدة. محتمال   اضعف   ايكون ضعيف  
 طالب:......

 هو؟ ما
 طالب:...... 

 ياروي إال عان ثقاة، فاإذا قلنا: إنه يشترط في الراوي ثالثة شاروط: أن يكاو ن مان الكباار، أن ال
عاان الروايااة عنااه، وماان إذا شااارك، إذا شاارك  ا، وال مرغوب ااساامى ماان روى عنااه لاام يساام مجهااوال  

من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون للمرسل حديث مرسل شاهد يقويه، من مرسل، أو مسند،  اأحد  
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فعي: لاه شاااهد أو يفتاي باه عاوام أهال العلاام، أو يشاهد لاه قاول صاحابي، فااي شاروط اإلماام الشاا
 :-رحمه هللا تعالى-يقويه من مسند، وتقدم قو ل الناظم 

ـــــــــا مخرجـــــــــه ـــــــــن إ ا صـــــــــ  لن  لك
 

 بمســــــــــــند أو مرســــــــــــر يخرجـــــــــــــه 
 

 اجااااء االساااتدراك الاااذي ساااأله األخ، يقاااول: ماااا حاجتناااا إلاااى هاااذا المرسااال، ونحااان وجااادناه مساااند  
ــ ن: -رحمااه هللا تعااالى-؟ كيااف نحتاااج إلااى المرساال؟ يقااول الناااظم متصااال   ــر" "ف علااى وجااه  يق

، "فالمسـند المعتمـد"الخدش في االعتضاد بمسند، في اعتضاد المسند بالمرسل، قد يقول قائل: 
 هذا سؤالك؟هل وال حاجة لنا حينئٍذ بالمرسل، 

 فـــــــــ ن يقـــــــــر فالمســـــــــند المعتمـــــــــد
 

 فقـــــــــــر دلـــــــــــي ن بـــــــــــه يعتضـــــــــــد 
 

مساند قاوَي، وصاار المساند دليال برأساه، والمرسال الاذي اعتضاد بهاذا ال "فقر دلي ن بـه يعتضـد"
، فصار في المسألة أكثر من دليل بدل دليل واحاد، بحياث يارجح هاذان الادليالن علاى ماا مقبوال  

اآلن المسند حجة برأساه، المرسال لماا شاهد هاذا المساند  إذا ما وجد ما يخالفهما من دليل واحد،
 رجحا عليه.  تقوى، فصار في المسألة دليل واحد أو دليلين؟ اثنين، لو عارضهما حديث واحد

َتَمـــــــــد   ـــــــــَند  الم ع  َقـــــــــر  َفالم س   َفـــــــــ ن  ي 
ع ـــــــــ َقط  ـــــــــر   اَوَرَســـــــــم وا م ن   َعـــــــــن  َرج 

 

َتَضـــــــــــد    ـــــــــــه  ي ع  ـــــــــــر  َدل ـــــــــــي  ن  ب   َفق 
................................... 

 
قولهم: عن رجل أو شيخ، أو بعضهم،  امنقطع   عن رجر" ا"منقطع  يعني أهل الحديث  "ورسموا"

هم فيه الراوي، حدثنا فالن عن بعضهم، أو عن رجل، هذا المبهم الموجود في المقصود ما يب
اإلسناد رسمه بعضهم بأنه منقطع، وفي األصول يعني في كتب األصول كالبرهان إلمام 
الحرمين نعته تسميته بالمرسل، ومثله المهمل الذي ال يستطاع الوصول إلى حقيقته كمحمد 

حمد، ولم نستطع تمييز محمد هذا سموه مرسل، وأبو داود في ، المهمل إذا قال: حدثنا ممثال  
المراسيل أخرج المبهمات، أخرج بعض المبهمات في المراسيل، فكأنه يرى أن رواية المبهم 

راٍو ساقط أو أكثر، والمبهم والمهمل موجود، قالوا: إن ذكره  همرسلة، لماذا؟ المرسل إسقاط، في
كأنه أسقطه، ماذا نستفيد من قولنا، أو من قول الراوي:  بما ال يتميز به مثل حذفه، عن رجل

عن رجل؟ يعني هل نستفيد من اإلبهام؟ فيه فائدة؟ يعني لو بحثنا إسناد فيه راٍو مبهم عن 
؟ بأنه ضعيف؛ لجهالة حال الراوي؛ ألن المبهم مجهول، بل ماذارجل أو عن شيخ نحكم عليه ب

أنواع المجهول، جهالة الحال، وجهالة العين، جهالة هو من أشد أنواع الجهالة، كما سيأتي في 
، هذا يسمونه مجهول العين، وخال عن التعديل، العين: إذا لم يرو  عنه إال راٍو واحد لكونه مقال  
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بالرواية، ويروي عنه أكثر من واحد، لكن ال يذكر فيه جرح وال  اوجهالة الحال يكون معروف  
فقط، على ما سي أتي تفصيله، لكن هذا مجهول  اأو باطن   اوباطن   اتعديل، ومجهول الحال ظاهر  

الحال والعين والذات، فهو أشد أنواع الجهالة، إذا قال: حدثنا محمد بن عبد هللا بن سعيد 
األنصاري أبو زيد المدني يمكن أن نقول: هذا مجهول ومذكور اسمه رباعي وكنيته وبلده 

عنه إال شخص واحد أو روى عنه جمع لكنه لم  يمكن أن نقول: مجهول، لماذا؟ ألنه لم يرو
فكيف إذا كانت الرواية عن رجل أو شيخ هذا مبهم أشد  ،يعرف بجرح وال تعديل نسميه مجهول

أنواع الجهالة فوجود هذا الرجل الذي لم يسم ، أو الشيخ الذي لم يسم هذا ذكره مثل عدمه، 
ه وجهة نظر من يقول: إنه مرسل أو ، وبعضهم وصفه ونعته بالمرسل، هذاولذلك سموه منقطع  

 منقطع، وأشار بعض تالمذة الناظم بقوله:
 قلاااااااااااااااات األصااااااااااااااااح أنااااااااااااااااه متصاااااااااااااااالُ 

  
 لكااااااااااان فاااااااااااي إساااااااااااناده مااااااااااان يجهااااااااااالُ  

 
ال معنوي؟ يعني سواء قلنا: مرسل أو  وهو متصل، لكن فيه مجهول، والخالف لفظي وا 

ن بناء عل اتصال ؟ النتيجة واحدة، كله الرد، النتيجة واحدة، لكنعم ؟مجهول هفي ،متصل
 هاإلسناد، وأن كل واحد ممن ذكر تلقاه عمن فوقه هو من حيث االصطالح متصل، نعم في

ن كانت النتيجة أن هذا االتصال  إسناده مجهول، فمن خالل تطبيق القواعد هو متصل، وا 
وجوده مثل عدمه، فتسميته بما ال يعينه ال تنفع، هناك من المبهمات أو من المهمل ما ال 

د، وعجزنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن اطاع الوصول إليه، كما لو قال: عن حميست
سلمة؟ ما استطعنا أن نميز هذا ال يؤثر؛ ألن كل منهما ثقة، وقل مثل هذا لو قال: عن سفيان 
ولم نستطع أن نميز ال يضر، لكن اإلشكال فيما إذا اشترك في هذا االسم المهمل الذي لم 

ه أكثر من راٍو فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيرد الخبر من أجله، أو يتوقف في نستطع تمييز 
 الحكم عليه حتى يتبين.

ــــــــَحاب ي   َســــــــَله  الصَّ ــــــــا الَّــــــــ    أر   أمَّ
 

ــــــَواب    ــــــى الصَّ ــــــر  َعل ــــــه  الَوص  كم   َفح 
 

عليه -مرسل الصحابي: ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر، مما لم يسمعه من النبي 
مباشرة، إما لصغر سنه، أو لغيبته، أو لتأخر إسالمه، فالصحابي الصغير  -مالصالة والسال

إال الشيء اليسير أكثر روايته بالوسائط  -عليه الصالة والسالم-الذي ما أدرك من حياة النبي 
ألنه فاته من زمن الرسالة ومدة النبوة سنين ذكر فيها  ؛-عليه الصالة والسالم-عن النبي 

أكثر مما  اكثير   اوكذلك من تأخر إسالمه فاته شيء كثير، وروى حديث  أحاديث ما حضرها، 
عليه الصالة -يحتمله مدة إسالمه، أو مدة إدراكه للرواية بعد كبره، أو حضوره مع النبي 

لكثرة غيبته، فمثل هؤالء يروون عن الصحابة، وأحاديثهم تسمى مراسيل الصحابة،  ؛-والسالم
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ذا كان ابن عباس لصغر سنه،  ،-عليه الصالة والسالم-وهو من أقرب الناس إلى النبي  وا 
رغم صغر سنه، فقد توفي  -عليه الصالة والسالم-ومن أحرص الناس على التلقي عن النبي 

هو ابن ثالثة عشر سنة يناهز البلوغ، ولما يحتلم، مع قربه من  -عليه الصالة والسالم-النبي 
وزوج خالته،  ،-عليه الصالة والسالم-م النبي وحصره ابن ع -عليه الصالة والسالم-النبي 

صف في صالة  -عليه الصالة والسالم-خالته أم المؤمنين ويبيت عندها، ولقربه من النبي 
العيد، وأدرك من صفتها ما لم يدركه غيره لهذا القرب، إذا كان هذا ابن عباس بهذه المنزلة 

بدون واسطة فقيل: أربعة  -صالة والسالمعليه ال-وبهذا المثابة اختلف فيما يرويه عن النبي 
إال أربعة أحاديث، الباقي كلها  -عليه الصالة والسالم-أحاديث فقط، ما يروي عن النبي 

بواسطة، ومنهم من قال: عشرة، ومنهم من قال: عشرون، والحافظ ابن حجر يقول: تتبعُت ما 
سنده أو حسن فبلغت  مما صح -عليه الصالة والسالم-صرح ابن عباس بسماعه من النبي 

عليه الصالة -األربعين، وهو من المكثرين وكثير منها ال يصرح بالواسطة بينه وبين النبي 
 فهي من مراسيل الصحابة.  ،-والسالم

 ءالوحي، هل أدركت بد ءماذا نقول عن هذه المراسيل؟ يعني حديث عائشة في قصة بد
عليه -سمعته من النبي  الى الظن أنهلكن الذي يغلب ع -رضي هللا عنها-الوحي؟ ما ولدت 
-مما يدل على أن المتحدث النبي  ))فضمني((ألنها تنقل عنه أنه قال:  ؛-الصالة والسالم

فالذي يغلب على الظن أنها سمعته بدون واسطة، يعني أعاده لها، وال  ،-عليه الصالة والسالم
عليه -يتعلق بالدين في حياته يبعد أن يعيده لها، يعني هذا من أشهر األخبار أول حدث مما 

ال يبعد أن يعيده عليها، وفي ألفاظه ما يدل على أنها سمعته منه مباشرة،  ،-الصالة والسالم
المقصود أن بعض األخبار التي يرويها الصغار تكون بواسطة، وهم يحذفون الواسطة، فيسمى 

 عند أهل العلم مرسل الصحابي.
ــــــــا الــــــــ   أرســــــــله الصــــــــحابي  أم

  
ــــــه ا  ــــــى الصــــــواب  فحكم  لوصــــــر عل

 
فحكمه الوصل المقتضي لالحتجاج به على الصواب، المشهور عند المحدثين؛ ألن الصحابي 
ال يروي إال عن صحابي، والصحابي حجة ثقة، الصحابة كلهم عدول، ولو لم يسموا، فإذا 
كان الصحابي أرسله فالذي يغلب الظن أنه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فمرسل 

ألبي إسحاق  احابي حكمه الوصل في االحتجاج، فهو حجة، ونقل على ذلك االتفاق خالف  الص
اإلسفراييني الذي يقول: حكمه حكم المرسل العادي، احتمال أن الصحابي يروي عن تابعي، 
والتابعي احتمال أن يكون ثقة أو غير ثقة، فيرد ما يرد على مرسل غير الصحابي، هذا 

عليه -له رؤية وله رواية، أما الصحابي الذي ليس له سماع من النبي بالنسبة للصحابي الذي 
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 -عليه الصالة والسالم-كمحمد بن أبي بكر الذي لم يدرك من حياة النبي  -الصالة والسالم
إال ثالثة أشهر، ثالثة أشهر فقط؛ ألن أمه أسماء بنت عميس ولدته في ذي الحليفة في حجة 

 إال ثالثة أشهر، مثل هذا الذي يغلب -عليه الصالة والسالم-ي الوداع، فلم يدرك من حياة النب
الظن أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته للصحابة، فمثل هذا ال يقبل مرسله، وبهذا  على

يلغز مرسل صحابي ال يقبله من يقبل مرسل الصحابة، وهو مرسل أو مرفوع تابعي يقبله من 
و حديث محمد بن أبي بكر ال يقبل، ومرفوع التنوخي د المراسيل، وهو ما تقدم، مرسل أيرُ 

  .رسول هرقل الذي سبقت اإلشارة إليه مقبول، فيعايا بها من الجهتين
 اللهم صل على محمد...
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  المكان:  تاريخ المحاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.
ه الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آل

 وأصحابه أجمعين، أما بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 

 المنقطع والمعضر
ــــــــ   ســــــــق  ــــــــالمنقطع ال  وســــــــم ب

 
 وقيـــــــر: مـــــــا لـــــــم يتصـــــــر وقـــــــا :

 
 والمعضـــــــر الســـــــاق  منـــــــه اثنـــــــان

 
ـــــــا ـــــــي والصـــــــحابي مع  حـــــــ   النب

 

ـــــــــه راو    ـــــــــر الصـــــــــحابي ب  فقـــــــــ  قب
 

ــــــــــــــرب   اســــــــــــــتعما  ــــــــــــــه ا ق  بأن
 

 ومنـــــــــــه قســـــــــــم ثـــــــــــان افصـــــــــــاعد  
 

ـــــــف متنـــــــه علـــــــ  ى مـــــــن تبعـــــــاووق
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين

 أما بعد:
بعد أن أنهى الكالم على المرسل، وهو ما يرفعه التابعي إلى  -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

ويشمل جميع االنقطاع بعمومه،  ، أعقبه بالمنقطع والمعضل،-عليه الصالة والسالم-النبي 
"وسم : -رحمه هللا تعالى-وعدم االتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبر، فقال 

يعني  "قبر الصحابي به"يعني من إسناده  "بالمنقطع ال   سق "سم أيها الطالب  بالمنقطع"
أكثر من راٍو في أكثر من  فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده راٍو فقط، أو "راو  فق "بالسند 
ما سقط من إسناده راٍو من أثناء إسناده، راٍو أو أكثر من راٍو في أكثر من موضع،  ،موضع

فما سقط من أثناء إسناده، يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة الصحابي، فيخرج بذلك 
إسناده أكثر من  المرسل، وما سقط من مبادئ إسناده، فيخرج بذلك المعلق، وما سقط من أثناء

راٍو على التوالي، يخرج بذلك المعضل، وهذا على المشهور عند أهل الحديث: أن لكل نوع من 
بمعنى أنه  -عليه الصالة والسالم-أنواع السقط اسم يخصه، فإذا رفع التابعي الخبر إلى النبي 
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ذا سقط من مبادئ إسفقدت الطبقة األولى من سلسلة اإلسناد، يكون مرسال   ناده من جهة ، وا 
 المصنف فهو المعلق، فهو المعلق:

ن أول االسااااااااااااااااااااااااااااااااااناد حااااااااااااااااااااااااااااااااااذف  وا 
 

ااااااا   عااااااارف اماااااااع صااااااايغة الجااااااازم فتعليق 
 

ذا سقط من أثناء إسناده راويان، أو أكثر على التوالي، فإنه يسمى المعضل  على ما تقدم، وا 
 .-إن شاء هللا تعالى-على ما سيأتي قريبا 

ــــــــ   ســــــــق  ــــــــالمنقطع ال  وســــــــم ب
 

ــــــــه  ــــــــر الصــــــــحابي ب  راو  فقــــــــ  قب
 

ال فاألصل أن االنقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السند، فالمرسل منقطع، والمعلق  وا 
ن كان خفي   ، والمرسل الخفي فيه انقطاع، امنقطع، والمعضل منقطع، والمدلس فيه انقطاع، وا 

ن كان خفي   ، هذا على القول المعروف عند أهل العلم، الذي يجعل لكل نوع من أنواع اوا 
ال فاألصل أنه كله منقطع، كل أنواع السقط منقطع ا "وقير ما لم النقطاع اسما يختص به، وا 

 لهذا قال الخطيب، وابن عبد البر: المنقطع كل ما لم يتصل: يتصر"
ــــــــا  ــــــــم يتصــــــــر وق ــــــــر مــــــــا ل  وقي

 
 ................................... 

 "وقا "من حيث المعنى اللغوي  ب""بأنه ا قر األلف هذه لإلطالق، والقائل هو ابن الصالح 
هذا من حيث المعنى اللغوي؛ ألن االتصال ضده االنقطاع،  "بأنه ا قرب"يعني ابن الصالح 

وكل ما لم يتصل سواء كان السقط   من أول إسناده، أو من أثنائه، أو من آخره بواحد، أو 
 من حيث المعنى اللغوي:أكثر من واحد هذا منقطع، هذا من حيث االستعمال اللغوي، األقرب 

 بأنـــــــــــــه ا قـــــــــــــرب   اســـــــــــــتعما   ...................................
 

يعني عند أهل الحديث، من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي؛ هذا أقرب؛  ""  استعما 
 ألن الذي يقابل االتصال االنقطاع، على أي وجه يكون هذا االنقطاع، هذا الذي يقابل:

 يتصــــــــر وقــــــــا  وقيـــــــر: مــــــــا لــــــــم
 

ــــــــــرب..................  ــــــــــه ا ق  بأن
 

عند أهل العلم، أما االستعمال  ااصطالحي   ""  استعما هذا األقرب من حيث المعنى اللغوي 
االصطالحي عند أهل العلم؛ فإنهم يخصون كل نوع من أنواع االنقطاع باسم يخصه، فإن كان 

ن كان من آخره  ن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وا  من جهة الصحابي فهو المرسل، وا 
من أثنائه فال يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع، أو بأكثر على التوالي، فالمعضل، وال 



 
  

098 

 108 شرح ألفية احلافظ العراقي

ال يدركه إال النبهاء  ا، كاألقسام األربعة، أو خفي  اجلي   االسقط إما أن يكون ظاهر   -اأيض  –يخلو 
ع من السقط، واإلسقاط الخفي يشمل المدلس، من الناس، الذين لهم خبرة، ودربة في هذا النو 

 .-إن شاء هللا تعالى-واإلرسال الخفي على ما سيأتي 
انتهينا من أنواع االنقطاع الظاهر من المعلق هذا انتهى الكالم فيه، والمرسل، والمنقطع، بقي 

 المعضل، النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر:
ـــــــان  والمعضـــــــر الســـــــاق  منـــــــه اثن

 
 ................... افصــــــــــــــــــــــــاعد   

 
، يعني لو سقط احال أي ذهب السقوط صاعد   اصاعد   "ا"والمعضر الساق  منه اثنان، فصاعد  

ال ما يكون؟ معضال  منه ثالثة؛ يكون معضال   على أنه  ، سقط منه أربعة؛ يكون معضال  ، وا 
كان في  يشترط أن يكون هذا اإلسقاط على التوالي، ال يكون من أكثر من موضع؛ ألنه إذا

 ولذا يقول بعض اآلخذين عن الناظم: ا؛أكثر من موضع يكون منقطع  
 والشااااااااااااارط فاااااااااااااي سااااااااااااااقطه التاااااااااااااوالي

 
 واإلنفااااااااااااااااااااراد لاااااااااااااااااااايس باإلعضااااااااااااااااااااال 

 
، ال بد أن يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد ال على التوالي؛ فال يسمى حينئذ معضال  

، فالمعضل عندهم هو يكون السقوط على التوالي، والمعضل اسم مفعول من اإلعضال
المستغلق الشديد من قولهم: أعضله المرض، وأعياه، وأعجزه، وضاقت به حيلته، فهو معضل، 
وعضيل، ومستغلق شديد، وذلكم ألن الراوي الذي اسقط من اإلسناد أكثر من راٍو يصعب 

أن نستطيع  ا، لو كان الساقط واحد  االوقوف على من أسقط، بخالف ما لو كان الساقط واحد  
في شيوخ من ذكر،  -اأيض  –نعرف هذا الواحد، بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث، ونبحث 

وفي تالميذ من وجد في اإلسناد، فإذا اتفق أن من شيخ من روى فالن، ومن تالميذ من روي 
عنه فالن نعم، فيغلب على الظن أن هذا هو الساقط، إضافة إلى الطرق األخرى، فبهذه 

نحدد، ونصل إلى الساقط، أما إذا كان الساقط أكثر من واحد؛ فإنه  الطريقة نستطيع أن
يصعب الوقوف عليه؛ ألننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه، وشيوخ 
ذا بحثنا في الطبقة األولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط؛ نحتاج إلى معرفة  شيوخه، وا 

ولذا سموه  ؛يصعب علينا التحديد لمن سقط في اإلسناد تالميذه، وتالميذ تالميذه، وحينئذٍ 
 ، أعضله الراوي، وضيق أمره، وشدد فيه بحيث يصعب الوقوف على من أسقط:معضال  

ـــــــان  والمعضـــــــر الســـــــاق  منـــــــه اثن
 

 ................... افصــــــــــــــــــــــــاعد   
 

 وعرفنا أنه ال بد أن يكون على التوالي:
 باإلعضااااااااااااااااااااال واإلنفااااااااااااااااااااراد لاااااااااااااااااااايس  والشااااااااااااارط فاااااااااااااي سااااااااااااااقطه التاااااااااااااوالي
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وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد هللا، هذا القسم الثاني ذكره الحاكم، وقال: منه  "ومنه قسم ثان"

 عليه، ويثبت من طرق أخرى متصال   انوع خاص، وهو أن يروى الخبر عن التابعي موقوف  
-نبي فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابي، وال ،-عليه الصالة والسالم-مضافا إلى النبي 

، وهم يقولون: هذا باستحقاق اسم اإلعضال أولى؛ ألنه إذا أوقفه على -عليه الصالة والسالم
 ؛والصحابي  ،-عليه الصالة والسالم-التابعي، وحذف الصحابي، فكأنه حذف اثنين: النبي 

 ولذا يقول:
................................... 
ـــــــ   النبـــــــي والصـــــــحابي معـــــــا  ح

 

 نـــــــــه قســـــــــم ثـــــــــان............ وم 
 ووقـــــــف متنـــــــه علـــــــى مـــــــن تبعـــــــا

 
عليه -لكن متى نعرف أن هذا معضل؟ وأنه سقط منه النبي  "ووقف متنه على من تبعا"

عليه -، والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى، مضاف إلى النبي -الصالة والسالم
، -عليه الصالة والسالم-، مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي -الصالة والسالم

ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم اإلعضال أولى، كما يقول أهل العلم، 
 نعم؟

 طالب:......
إذا وجدا من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي، 

ذا لم يرد من طريق آخر، فال يخلو: إما أن يكون م-عليه الصالة والسالم-والنبي  ما للرأي ، وا 
ذا لم يكن للرأي اواالجتهاد فيه مجال، فهذا يمكن إضافته إلى التابعي، فيكون مقطوع   ، وا 

 واالجتهاد فيه مجال؛ عرفنا أنه له حكم الرفع مما تقدم، إال أنه مرسل، نعم.
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 العنعنة

ـــــــــــــنعن ســـــــــــــلم  وصـــــــــــــححوا وصـــــــــــــر مع
 

 وبعضـــــــــــــهم حكـــــــــــــى  بـــــــــــــ ا إجماعـــــــــــــا
 

 وقيـــــــــــــــر: يشـــــــــــــــتر  الكـــــــــــــــن تعاصـــــــــــــــر  
 

ـــــــــــــــرا ـــــــــــــــهبا  و  معرفـــــــــــــــة ال  خـــــــــــــــ  عن
 

 منقطـــــــــــــــع حتـــــــــــــــى يبـــــــــــــــين الوصـــــــــــــــر
 

 البرديجـــــــــــــي ســـــــــــــووا وللقطـــــــــــــع نحـــــــــــــا
 

ــــــــــــــه رأى ــــــــــــــال: ومثل ــــــــــــــن شــــــــــــــيبه ق  اب
 

 قلـــــــــــي: الصـــــــــــواب أن مـــــــــــن أدرك مـــــــــــا
 

 يحكـــــــــــــم لـــــــــــــه بالوصـــــــــــــر كيفمـــــــــــــا روى 
 

ــــــــر ــــــــن حنب ــــــــي عــــــــن أحمــــــــد ب  ومــــــــا حك
 

ــــــــر اســــــــتعمال ــــــــزمن وكث ــــــــي  ا ال  عــــــــن ف
 

 مــــــــــن دلســــــــــة  راويــــــــــه  واللقــــــــــا علــــــــــم 
 

   اجتماعــــــــــــــاشــــــــــــــر  ومســــــــــــــلم لــــــــــــــم ي
 

 ة وبعضــــــــــــهم شــــــــــــر طــــــــــــول صــــــــــــحاب
 

ـــــــــــــه ـــــــــــــا من ـــــــــــــر مـــــــــــــا أتان ـــــــــــــر: ك  وقي
 

ــــــــــــ "عــــــــــــن"حكــــــــــــم  "أنَّ "وحكــــــــــــم   رُّ فالج 
 

ــــــــي التخــــــــري  ــــــــين الوصــــــــر  ف ــــــــى يب  حت
 

 كـــــــــــ ا لـــــــــــه ولـــــــــــم يصـــــــــــوب صـــــــــــوبه
 

ـــــــــــــــــــ   تقـــــــــــــــــــدما  رواه بالشـــــــــــــــــــر   ال
 

ــــــــــــ ـــــــــــن" قال أو"ب ــــــــــــ "ع  افســـــــــــو  "أنَّ "أو ب
 

ــــــــــــــى  ا نــــــــــــــزل وقــــــــــــــول يعقــــــــــــــوب  عل
 

 إجـــــــــــازة وهـــــــــــو بوصـــــــــــر مـــــــــــا قمـــــــــــن
 

الكالم على االنقطاع الظاهر؛ ذكر مما فياه الخاالف باين  -رحمه هللا تعالى-الناظم  ىلما أنه 
أهل العلم؛ هل هو متصل أو منقطع؟ فما يروى بالعنعنة، وهي مصادر عانعن الحاديث إذا رواه 
بلفااظ "عاان"، إذا رواه بلفااظ عاان ماان غياار بيااان للتحااديث، واإلخبااار، والسااماع، العنعنااة ومااا فااي 

واياااة بصااايغة "قاااال"، الرواياااة بصااايغة "قاااال" تقااادم حكمهاااا مااان الساااند الماااؤنن، أو المؤناااأن، والر 
 الحديث فيها:

 لشاااااااااااااااايخه عاااااااااااااااازا بااااااااااااااااا"قال" فكااااااااااااااااذي  ............... أمااااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااااذي
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 عنعناااااااااااااااااااااااة كخبااااااااااااااااااااااار المعااااااااااااااااااااااااازف

 

 
 ال تصاااااااااااغ البااااااااااان حااااااااااازم المخاااااااااااالف

 
ــة"األصاال أن يااأتي بالسااند المعاانعن قباال هااذا الكااالم  ــال" فكــ   عنعن ـــ "ق ــ   لشــيخه ب  "أمــا ال

فيها، األصل أن يكون الكالم عن الرواية بصيغة "قال" متأخر عن هاذا  والعنعنة ما جاء الكالم
الفصل الذي فيه العنعنة؛ ألناه أحاال علاى العنعناة، ولماا تاأتي بعاد، واألصال أن تكاون اإلحالاة 

 إلى سابق ال إلى الحق، يعني معرفة األبيات األولى:
 ............... أمااااااااااااااااااااااااااااا الااااااااااااااااااااااااااااذي

 
 لشاااااااااااااااايخه عاااااااااااااااازا بااااااااااااااااا"قال" فكااااااااااااااااذي 

 
ال فالطالااب سااوف ينتظاار فااي ""عنعنــة ، نعاام األصاال أن تكااون متااأخرة؛ لتحياال علااى مااا تقاادم، وا 

 معرفة "قال" حتى يسمع ما في العنعنة من أحكام؛ لكي يحال على أمر يمكن إدراكه.
 يعني أهل الحديث:  "وصححوا": -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

 ........... وصـــــــر معـــــــنعن ســـــــلم
 

ــــــــ  اوبعضــــــــهم حكــــــــى بــــــــ ا إجماع 
 

 مــــــن دلســــــة راويــــــه واللقــــــا علــــــم 
 

................................... 
 

يعنااي السااند المعاانعن يحكاام لااه باالتصااال بشاارطين: الشاارط األول: أن يساالم الااراوي ماان وصاامة 
التاادليس، أن يساالم الااراوي ماان وصاامة التاادليس، والمااراد بالتاادليس التاادليس الااذي لاام يحتملااه أهاال 

ال من الرواة من  اوصف بالتدليس، لكن احتمال األئماة تدليساه؛ إماا لكاون تدليساهم ناادر   العلم، وا 
، فهذا ال ياؤثر، أو إلماامتهم بجاناب ماا دلساوا، فمثال هاذا يحتمال األئماة تدليساه، كماا ناص اجد  

على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره، فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس، واللقاء بين الراوي، 
 ين الشرطين:ومن روى عنه علم بهذ

 وبعضــــــــهم حكــــــــى بــــــــ ا إجمــــــــا 
 

 ................................... 

هذان الشرطان عرفا عن علي بن المديني واإلمام البخاري، وكتب أهل العلم طافحة بنسبة هاذا 
ااا ، وابااان عباااد البااار كااااد أن يساااوق االقاااول لهاااذين اإلماااامين، وبعضاااهم يحكاااي علاااى هاااذا إجماع 

 اإلجماع على هذا:
ـــــــــا   ................................... ـــــــــم يشـــــــــر  اجتم  ومســـــــــلم ل
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فالقول المعروف المستفيض نسبته إلى اإلمام البخاري، وعلاى بان الماديني: اشاتراط اللقااء، ولاو 
 مرة واحدة، ومسلم يكتفي بمعاصرة مع إمكان اللقاء:

................................... 
 ........... الكـــــــــــــــــــن تعاصـــــــــــــــــــر  

 

ـــــــــا ومســـــــــلم   ـــــــــم يشـــــــــر  اجتم  ل
................................... 

 
في مذهب اإلمامين، اإلماام البخااري اشاتراط اللقااء، وماذهب اإلماام مسالم االكتفااء بالمعاصارة، 
مكان اللقاء، في هذا الماذهب معركاة قديماة وحديثاة، وال شاك أن االحتيااط فاي قاول البخااري،  وا 

اا– وفيااه احتياااط للساانة، وقااول مساالم مصااحح عنااد أهاال العلاام، وجاارى عليااه العماال عنااد  -اأيض 
جمهااورهم، ال يعنااي أن اإلمااام البخاااري يشااترط لشاادة تحريااه، واحتياطااه اللقاااء فااي صااحيحه، أو 

اا رحمااه هللا -علااى مااا يقااول أهاال العلاام، أن المااذهب الثاااني لاايس بصااحيح، اإلمااام مساالم  امطلق 
، وقاال: إناه قاول مبتادع، مختارع، سااقط ابالغ ا اشنع على من اشترط اللقاء، شانع تشانيع   -تعالى

من القول، ويوجد مان يكتاب فاي هاذه المساألة، وينفاي اشاتراط اللقااء عان اإلماام البخااري، وعان 
فااي هااذه المسااألة يقااول:  -رحمااه هللا تعااالى-علااي باان المااديني، الااذي يساامع كااالم اإلمااام مساالم 

الاذي لاواله لماا ذهاب مسالم وال  يستحيل أن يقول مثل هذا الكالم في حق شايخه اإلماام البخااري 
كالم اإلمام مسلم شديد، وأطال الكالم في االحتجاج بالحديث بالسند المعنعن،  جاء، يعني مثال  

يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصارنا فاي تصاحيح األساانيد، وتساقيمها بقاوٍل 
 .اصحيح   اب  ، ومذهامتين   الكان رأي   الو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفح  

هااال يمكااان أن يقاااول مسااالم فاااي حاااق اإلماااام البخااااري، أو فاااي حاااق علاااي بااان الماااديني مثااال هاااذا 
الكالم؟ مستحيل، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث! هل اإلمام البخاري، واإلمام على بن 
المديني من منتحلي الحديث؟ أو هم أهال الحاديث؟! وهام أهال الصانعة، يقاول: وقاد تكلام بعاض 

ي الحديث من أهالي عصرنا في تصحيح األسانيد وتقسيمها، قد يقول قائل: هو ال يقصد منتحل
أنه ال لام  ابعيد جد   -اأيض  –ال علي بن المديني، وال البخاري؛ ألنه لم يطلع على قولهما، وهذا 

يطلع علاى قولهماا، اطلاع علاى قولهماا، وذكار هاذا الكاالم: "بقاول لاو ضاربنا عان حكايتاه وذكار 
، إذا اإلعراض عن القول المطَّرح أحرى؛ إلماتتاه اصحيح   ا، ومذهب  امتين   الكان رأي   افح  فساده ص

ا خماال ذكار قائلاه، وأجادر أال يكااون ذلاك تنبيه  للجهاال علياه، غياار أناا لماا تخوفناا مان شاارور  اوا 
ساااراعهم إلاااى اعتقااااد خطاااأ المخطئاااين، واألقاااوال  العواقاااب، واغتااارار الجهلاااة بمحااادثات األماااور، وا 

قطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله، ورد مقالته بقدر ماا يلياق بهاا مان الارد أجادى السا
 .-إن شاء هللا تعالى-على األنام، وأحمد للعاقبة 

وزعم القائل الذي افتتحنا الكالم على الحكاية عن قوله واإلخبار عان ساوء رويتاه أن كال إساناد 
أنهماا قاد كاناا فاي عصار واحاد، وجاائز أن يكاون لحديث فيه فالن عن فاالن، وقاد أحااط العلام ب
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الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه مناه" يعناي ماع إمكاان اللقااء "وجاائز أن 
نه ال نعلام لاه أيكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه، وشافهه به، غير 

قياا قاط، أو تشاافها بحاديث أن الحجاة ال ، ولام نجاد فاي شايٍء مان الرواياات أنهماا التامنه سماع  
تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا مان دهرهماا مارة 

، أو تشاااافها بالحاااديث بينهماااا، أو يااارد خبااار فياااه بياااان اجتماعهماااا وتالقيهماااا مااارة مااان افصااااعد  
ياة صاحيحة تخبار أن هاذا الاراوي فاإن لام يكان عناده علام ذلاك، ولام تاأت روا ،دهرهما فماا فوقهاا

؛ لم يكن في نقله الخبر عمن روى عناه ذلاك، واألمار اعن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئ  
حتى يرد عليه ساماعه مناه لشايء مان الحاديث قال  اكما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوف  

سااانيد قااول مختاارع، أو كثاار فااي روايااة مثاال مااا ورد، وهااذا القااول يرحمااك هللا فااي الطعاان فااي األ
مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، وال مساعد له من أهل العلم علياه، وذلاك أن القاول الشاائع 

: أن كال رجال ثقاة روى عان مثلاه اوحاديث   االمتفق عليه بين أهل العلم باألخبار، والرواياات قاديم  
ن لام ياأت كاناا فاي عصار  ا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه؛ لكونهما جميع  احديث   واحاد، وا 

فااي خباار قااط أنهمااا اجتمعااا، وال تشااافها بكااالم؛ فالروايااة ثابتااة، والحجااة بهااا الزمااة إال أن يكااون 
، فأماا واألمار مابهم اهناك داللة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع مناه شايئ  

لاااة التاااي بيناااا، فيقاااال الدال ن حتاااى تكاااو  اعلاااى اإلمكاااان الاااذي فسااارنا، فالرواياااة علاااى الساااماع أباااد  
لمخترعااي هااذا القااول الااذي وصاافنا مقالتااه وللااذاب عنااه: قااد أعطياات فااي جملااة قولااك: أن خباار 
الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فياه الشارط بعاد، فقلات: حتاى نعلام 

اشاترطه عان أحااد ؛ فهال تجاد هاذا الشاارط الاذي ا، أو سامع مناه شاايئ  اأنهماا قاد التقياا ماارة  فصااعد  
ال فهلم دليل على ما زعمت، فإن ادعاى قاول أحاد مان علمااء السالف بماا زعام مان  يلزم قوله؟ وا 

ن هاو طولب به، ولن يجد هو، وال غيره إال إيجااده سابيال   ،إدخال الشريطة في تثبيت الخبر ، وا 
جااادت رواة يحاااتج باااه؛ قيااال لااه: وماااا ذاك الااادليل؟ فاااإن قاااال: قلتاااه؛ ألن و  ادعااى فيماااا زعااام دلااايال  

قاط، فلماا رأياتهم  ايروي أحدهم عن اآلخر، ولما يعاينه، وال سمع منه شايئ   اوحديث   ااألخبار قديم  
استجازوا رواية الحاديث بيانهم هكاذا علاى اإلرساال مان غيار ساماع، والمرسال مان الرواياات فاي 

 أصل قولنا، وقول أهل العلم باألخبار ليس بحجة" هذا تقدم الحديث عنه:
 الكتاااااااااااااب أصااااااااااااله ومساااااااااااالم صاااااااااااادر

 
 ................................... 

"والمرساال ماان الروايااات فااي أصاال قولنااا، وقااول أهاال العلاام باألخبااار لاايس بحجااة، احتجاات لمااا 
وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه 

عااد، فااإن عاازب عنااي معرفااة ذلااك منااه ألدنااى شاايء؛ ثباات عناادي بااذلك جميااع مااا يااروى عنااه ب
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أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة إلمكان اإلرسال فيه، فيقال له: فإن كانت العلة في 
حتاى  امعنعن ا الزمك أال تثبات إساناد   ،تضعيفك الخبر وتركك االحتجاج به؛ إلمكان اإلرسال فيه

  .سند المعنعنترى به السماع من أوله إلى آخره" ثم أفاض في ذكر الحجج لقبول ال
فاي حاق مان اشاترط هاذا الشارط، ومان نفاى أن اإلماام البخااري  اهذا الكالم ال شك أنه قاوي جاد  

نمااا هااو شاارط اشااترطه ماان اخترعااه لياارد بااه الساانن،  يقااول هااذا الشاارط، أو علااى باان المااديني، وا 
 ولاايس مااان قاااول اإلماااام البخاااري، وال علاااي بااان الماااديني، ويسااتحيل أن يقاااول اإلماااام مسااالم هاااذه
األلفاظ في حق شيخه، وشيخ شيخه، هذه حجة من نفى القول عن اإلماام البخااري، ولاه حجاج 

لماااذا؟ ألن  ،أخاارى، وكتباات فيااه بعااض الرسااائل، أمااا بالنساابة لهااذه الحجااة فليساات حقيقااة  بحجااة
اإلمام مسلم ال يرد بذلك علاى البخااري الاذي علام مناه صادق النياة، والغيارة علاى السانة، وكاون 

ترط هااذا؛ ليكااون مااا يصااححه ماان الحااديث يكااون فااي أعلااى درجااات الصااحيح، وال البخاااري يشاا
يعناي أن غيار مااا صاححه البخااري لاايس بصاحيح، ونظياار ذلاك، نظيار احتياااط اإلماام البخاااري 

للسنة، حينما رد خبر أبي موسى في  -رضي هللا تعالى عنه-للسنن احتياط عمر بن الخطاب 
؛ فهال -علياه الصاالة والساالم-سامع الخبار مان النباي  االستئذان، وقاله له حتاى يشاهد لاك مان

ولاذا  ؛يارد خبار الواحاد؟ أو يحتااط للسانة؟! يحتااط للسانة -رضاي هللا عناه-معنى هذا أن عمر 
-اإلجماع قائم على قبول خبر الراوي الواحد ممن تقوم باه الحجاة، تشابث بماا ثبات عان عمار 

-روا هذا المأثور عن عمار يلمعتزلة وجفي خبر االستئذان، تشبث به ا -رضي هللا تعالى عنه
لخدمااة مااذهبهم فااي رد الساانن، التااي تلاازمهم باانقض مااا ذهبااوا إليااه ماان  -رضااي هللا تعااالى عنااه

البااادع، وقااارر ذلاااك أباااو الحساااين البصاااري فاااي كتباااه، كالمعتماااد، والجباااائي، وغيرهماااا مااان أئماااة 
ا علااى هااؤالء، وشااددنا المعتزلااة، قاارروا هااذا فااي كتاابهم، واحتجااوا بصاانيع عماار، ونحاان إذا رددناا

النكير عليهم؛ هل معنى هذا أنناا نارد علاى عمار؟ أو نحمال صانيع عمار علاى االحتيااط للسانة 
رضاي هللا تعاالى -والغيرة على السنة، ونرد على مبتدع يريد أن يساتغل هاذا الموقاف مان عمار 

ذا رددناا علاى مان يساتغل أقاوال أهال العلام، وهفاوات أهال العلام، -عنه وزالت أهال  لرد السانة؟ وا 
العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهات، أو للشهوات، فإننا نارد علاى هاذا المغارض، 
ونغلظ القول عليه، وليس معنى هذا أننا نرد على اإلماام المجتهاد، الاذي ماأجور؛ ساواء أصااب 
أو أخطااااأ، ال يعنااااي هااااذا، فااااإذا رددنااااا علااااى أبااااي الحسااااين البصااااري، أو علااااى غيااااره ماااان أئمااااة 

بحاااال مااان األحاااوال؛ ألن عمااار  -رضاااي هللا تعاااالى عناااه-عتااازال، فإنناااا ال نااارد علاااى عمااار اال
الغيرة على السنة، أما في سائر القضايا  :الباعث على ما ذهب إليه، وما قرره في هذه القضية

، -عليااه الصااالة والسااالم-يقباال خباار الواحااد، ومااا عاارف أنااه رد ماان أخبااره بحااديث عاان النبااي 
فاااي الصاااحيح أناااه كاااان يتنااااوب النااازول إلاااى المديناااة ماااع جاااار لاااه مااان وعااارف مااان حالاااه كماااا 

ذا سااامع  احاااديث   -علياااه الصاااالة والساااالم-األنصاااار، فاااإذا سااامع مااان النباااي  بلغاااه األنصااااري، وا 
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بلغااه عماار، وهااذه الجااادة متبعااة، عماار أراد أن  -عليااه الصااالة والسااالم-األنصاااري ماان النبااي 
علياه الصاالة -سامعه مان النباي  اموساى شااهد  يحتاط لهذه السانة بخصوصاها، فطلاب ماع أباي 

؛ فاستغله المعتزلة، فإذا رددنا على المعتزلة الاذين نعارف مان هادفهم ومان قصادهم رد -والسالم
بطال السنن، فإننا ال نرد على عمر بن الخطاب، ونظير ذلك من استغل كالم اإلمام  السنن، وا 

ماام البخااري لنصار مذهباه فاي رد جمال البخاري لارد جملاة مان السانة، يعناي اساتغل احتيااط اإل
حبه مخترع ومبتادع، هال يمكان أن يقاال: هاذا فاي البخااري؟ امن السنن؛ ألنه قول مخترع، وص

لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ماا ذكار عان اإلماام  ،ال يمكن
مختارع، ورددناا علاى هاذا البخاري؛ لنصرة مذهبه في إبطال السنن، فانحن إذا رددناا علاى هاذا ال

المبتدع، ورد اإلمام مسلم، وشدد على هذا الرجل؛ ال يعني أنه يرد على شيخه فاي مقالتاه التاي 
الساايما أهاال -الهاادف منهااا والقصااد منهااا االحتياااط للساانة، والشاارط عنااد أهاال العلاام لاايس معناااه 

لايس معنااه ماا يلازم ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم، الشرط عند أهل الحاديث  -الحديث
العاادم، حينمااا نقااول: إن شاارط البخاااري كااذا، وشاارط مساالم كااذا؛ هاال معناااه أن شاارط  هماان عدماا

مسلم إذا وجد اللقاء أنه ال يخرج الحديث؟ هل معناه هذا؟ وهل معناى إذا قلناا: إن شارط اإلماام 
الشارط،  الترمذي أناه يخارج للضاعفاء، وقاد خارج لماتهم، بال خارج لوضااع كاذاب، أناه يلتازم هاذا

المشروط؟ ال، شرط اإلمام في كتابه ماا يوجاد فاي كتاباه، وال  دبمعنى أنه لو فقد هذا الشرط؛ فق
يلاازم منااه أنااه ينتفااي المشااروط عنااد انتفاااء هااذا الشاارط، يعنااي حينمااا يقساام الحااازمي الاارواة إلااى 

، مع طبقات، ويقول الرواة خمس طبقات، الطبقة األولى: من عرف بالحفظ، والضبط، واإلتقان
مالزمااة الشاايوخ، يقااول: هااذا شاارط البخاااري، الثانيااة: ماان عرفااوا بااالحفظ، والضاابط، واإلتقااان مااع 
خفة مالزمة الشيوخ، وهاذه ينتقاي منهاا البخااري، وهاي شارط مسالم، الثالثاة: مان عارف بمالزماة 
الشاايوخ مااع أنااه مااس بضاارب ماان التجااريح الخفيااف، وهااي شاارط أبااي داوود، والنسااائي، وينتقااي 

م، والطبقاة الرابعاة: مان مساوا بضارب مان التجاريح الخفياف ماع عادم مالزماة الشايوخ، منها مسال
ن، هاذه شاروط األئماة عناده، لكان يوهي شرط الترماذي، والخامساة: نفار مان الضاعفاء والمجهاول

أن النساائي مااا يخاارج للثقااات؟ ماا يخاارج إال لهااذا الناوع؟ ال، المقصااود أنااه يوجااد  هال يعنااي مااثال  
لناااوع، ويوجاااد مااا هاااو أعلاااى مناااه، ويوجااد فاااي كتااااب مساالم مااان اكتفاااي فياااه فااي كتاباااه مااان هااذا ا

اشترط في كتابه أقوى  -رحمه هللا تعالى-بالمعاصرة، ويوجد من هم أعلى منه، اإلمام البخاري 
ولذلك قدم علاى غياره، وال يعناي هاذا أناه عناد  ؛الشروط، وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره

كلهاام، أو جلهاام عنااد التطبياق يطبقااون علااى شاارط مساالم، ال يبحثااون التطبياق..، األئمااة العلماااء 
عاان "لقااي" أو "مااا لقااي"، المقصااود أن الشااروط متااوافرة إال ماان شاادد مثاال اإلمااام البخاااري، ورأى 

احااتج،  -رحمااه هللا تعااالى-أنااه ال ينقاال إال عاان ماان ثباات لقاااؤه عماان روى عنااه، اإلمااام مساالم 
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وى إال معنعنة، ما توجد على وجه األرض إال معنعنة ذكر وألزم القائل بأن هناك أحاديث ال تر 
أحاديث أربعة، أو خمسة، لكنه فاي كتاباه خرجهاا بصايغة التحاديث، وأشاار إليهاا ابان رشايد فاي 

َنن األْبَين، والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند ، اسمه "السَّ اكتاب له نفيس جد  
ويثباات أن  ،نفااس مااا كتااب فااي المسااألة، وياادل علااى خباارة ودقااةالمعاانعن" هااذا هااو الكتاااب، ماان أ

البخاااري يشااترط اللقاااء، وغيااره ماان األئمااة كاال أهاال العلاام الااذين جاااءوا ماان بعااد البخاااري ومساالم 
اا بااأن مساالم ينسااب هااذا القااول لمختاارع، وقااول  اينقلااون هااذا الاارأي عنااه، ثاام يااأتي ماان يااأتي محتج 

يمكن أن يقال مثل هذا، نقول: نعم، ال يمكن أن يواجه مخترع، ويرد بقوة، وهذا قول باطل، وال 
أن يااتهم البخاااري بمثاال هااذا، فالااذي يحتاااط ال يااالم،  ااإلمااام البخاااري بمثاال هااذا، وحاشااا مساالم  

والاذي يتاورع عان بعااض األشاياء، يعناي فاي حياتنااا العادياة، يأكال مان أوساااط ماا يؤكال، يسااكن 
ويتاورع عان كثيار مان المباحاات؛ هال معناى  من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب،

هاذا أنناا نقاول: إناه يحارم المباحاات؟ ال يمكاان أن نقاول: إناه يحارم المباحاات، وال يمكان أن ناارد 
يَنَة َّللا  {عليه بأنه يحرم ما أحل هللا:  َم ز  ، ال يمكان أن نقاول [( سورة األعاراف18)] }ق ر  َمن  َحرَّ

نمااا  يعاادوه، ويماادح بهااذا، فأهاال التحااري واالحتياااط محاال ماادح،  حتاااط لنفسااه، واألماار الاهااذا، وا 
ومحاال تقاادير ماان الجميااع، ومساالم يحتاارم البخاااري ويقاادر البخاااري، وياارى لااه احتياطااه، وتقااديره، 
وتشديده في نقد الرجال، وانتقاء المتون واألسانيد، وال يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه 

ى من يجير مثل هذا الكالم، ويستغل مثال هاذا الكاالم فاي رد يرد عليه بهذا الكالم؛ إنما يرد عل
السنن، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة، واستغالل المعتزلة لهذا االحتياط، قد يحتااط 

، لكن هذا الشيء له الزم، لكنه ال اإمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذا، يحتاط، ويقرر شيئ  
ه الالزم، فلم يلتزم به، والدافع له إلى اختيار هذا القول هو الغيرة يلتزم بهذا الالزم، أو غاب عن

علااى الاادين، واالحتياااط ألديااان الناااس، ثاام يااأتي ماان يسااتغل هااذا القااول بإثااارة الااالزم، ويريااد أن 
يستغل هذا الالزم لما ينصر به ماا ياذهب إلياه، فمثال هاذا نارد علياه، وال نارد علاى اإلماام الاذي 

يقاول: "بااب صاحة  -رحماه هللا تعاالى-ه نصار الحاق، فاي كاالم الناووي عرفنا من هدفاه وقصاد
االحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين، ولم يكن فايهم مادلس" حاصال هاذا البااب 

على أن المعنعن، وهو الذي فيه "فالن عن فاالن"  اوحديث   اإجماع العلماء قديم   ىادع اأن مسلم  
، يعناي ااع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعض  محمول على االتصال، والسم

مع باراءتهم مان التادليس، ونقال مسالم عان بعاض أهال عصاره أناه قاال: ال تقاوم الحجاة بهاا، وال 
يحمل على االتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة، فأكثر، وال يكفي إمكان تالقيهماا، 

ساتحدث، لام يسابق قائلاه إلياه، وال مسااعده مان أهال العلام قال مسالم: وهاذا قاول سااقط مختارع م
ن القااول بااه بدعااة باطلااة، وأطنااب مساالم  فااي الشااناعة علااى قائلااه، واحااتج  -رحمااه هللا-عليااه، وا 

بكالم مختصره: "أن المعنعن عند أهل العلم محمول على االتصال إذا ثبات  -رحمه هللا-مسلم 
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التالقااي، وهااذا الااذي صاااار إليااه مساالم قااد أنكاااره  التالقااي مااع احتمااال اإلرسااال، وكاااذا إذا أمكاان
المحققون، وقالوا: هذا الاذي صاار إلياه ضاعيف، والاذي رده هاو المختاار الصاحيح، الاذي علياه 
أئمة الفن: علي بان الماديني، والبخااري، وغيرهماا، وزاد جماعاة مان المتاأخرين" كماا سايأتي فاي 

" وقد زاد جماعة من المتأخرين على - تعالىرحمه هللا-األقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي 
، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، ابين   اهذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراك  

فاشااترط طااول الصااحبة بينهمااا، وزاد أبااو عماار الااداني المقاارئ، فاشااترط معرفتااه بالروايااة عنااه، 
باان المااديني، والبخاااري، وموافقوهمااا أن المعاانعن ودلياال هااذا المااذهب المختااار الااذي ذهااب إليااه ا

عند ثبوت التالقي إنما حمل على االتصاال؛ ألن الظااهر ممان لايس بمادلس أناه ال يطلاق ذلاك 
إال علاى السااماع، ثام االسااتقراء يادل عليااه، ثام عااادتهم أنهام ال يطلقااون ذلاك إال فيمااا ساامعوه إال 

القاي غلاب علاى الظان االتصاال، والبااب مبناي ولهذا رددنا رواية المدلس، فإذ ثبت الت ؛المدلس
فيما إذا أمكن التالقي، ولم يثبت، فإنه  اعلى غلبة الظن، فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجود  

ال يغلااب علاااى الظااان االتصاااال، فاااال  يجاااوز الحمااال علاااى االتصاااال، ويصاااير كاااالمجهول، فاااإن 
 ه، وهللا أعلم.بل للشك في حال ،روايته مردودة ال للقطع بكذبه أو ضعفه

: )فيقاال لمخترعاي هاذا القاول: قاد أعطيات فاي جملاة قولاك: أن -رحمه هللا-ثم قال: "قال مسلم 
ا -رحماه هللا-الخبر الواحد الثقة حجة يلازم العمال باه( هاذا الاذي قالاه مسالم  علاى القاعادة  اتنبيه 

، فينبغاااي العظيماااة التاااي يبناااى عليهاااا معظااام أحكاااام الشااارع، وهاااي: وجاااوب العمااال بخبااار الواحاااد
فاااااي االحتجااااااج لهاااااا  -رحمهااااام هللا-وقاااااد أطناااااب العلمااااااء  .االهتماااااام بهاااااا، واالعتنااااااء بتحقيقهاااااا

يضاااحه ، وأفردهااا جماعااة ماان الساالف بالتصاانيف، واعتنااى بهااا أئمااة المحاادثين وأصااول الفقااه، اوا 
ة فاي ، وقد تقررت أدلتها النقلية والعقليا-رحمه هللا-وأول من بلغنا تصنفيه فيها اإلمام الشافعي 

منهااا.." ثاام ذكاار األدلااة علااى وجااوب العماال بخباار الواحااد،  اكتااب أصااول الفقااه، ونااذكر هنااا طرف اا
يقول: "..وأماا خبار الواحاد فهاو ماا لام يوجاد فياه شارط التاواتر.." إلاى آخاره، ثام قاال: "..وذهبات 
القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه ال يجاب العمال باه، ثام مانهم مان يقاول: مناع مان 

لعمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به ا
من جهة دليل العقل، وقال الجبائي من المعتزلة: ال يجب العمل إال بماا رواه اثناان عان اثناين، 
وقال غيره: ال يجب العمال إال بماا رواه أربعاة عان أربعاة، وذهبات طائفاة مان أهال الحاديث إلاى 

ه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم، والظاهر من الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن
أن اآلحاد التاي فاي صاحيح البخااري، أو صاحيح مسالم تفياد العلام دون غيرهاا مان اآلحااد، وقاد 
قدمنا.." إلى آخره، والمساألة حقيقاة طويلاة الاذيول، لكان ال يعناي أن اإلماام البخااري لماا يحتااط 

اشااترط اللقاااء، كااذلك شاايخه علااى باان المااديني أنااه ال ُيحكاام بصااحة الخباار إال إذا ثباات للساانة، و 
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ذلك، فقول مسلم ال شك أن له اعتباره، وأن له نصيب من التطبيق العملي عند أهل العلم، لكن 
 مثل احتياط اإلمام البخاري ال يوجد.

 طالب:.....
 نفسه ما يختلفون في هذا.

 غير البخار   طالب: اإلمام مسلم يرد على 
نعم يرد على مبتدع يستغل قول اإلمام البخاري، مثلما نرد على الجبائي، وابن حساين البصاري 

 الذين استغلوا احتياط عمر.
 في ه ا القول   طالب: فكيف ينكر وجود سلف له أص   

، وجود سلف يستغل هذا في نصر البدعة، أما وجاود مان يحتااط، فعمار يحتااط، أنات نعمين؟ أ
اءك شخص من الثقات بخبر، وأردت أن تحتاط للسانة؛ يلوماك أحاد؟! ماا يلوماك أحاد؛ ماا لو ج

أحد يلومك؛ ألن االحتياط مطلوب، ال سميا إذا وجد في ظرف، أو في زمان، أو في مكان  هفي
يقول: "الباب األول:  -رحمه هللا-من يتالعب بالسنة، فهنا يجب االحتياط، في كالم ابن رشيد 

اد المعنعن، وهو ما يقال فيه: فالن عن فالن، مثال قولناا: مالاك عان ابان شاهاب أعلم أن اإلسن
المنقااول فيااه عاان المتقاادمين أربعااة  -صاالى هللا عليااه وساالم-عاان أنااس باان مالااك عاان رسااول هللا 

مذاهب، وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامس، فالمذهب األول: مذهب أهل التشديد، وهاو أناه 
 ما نص فيه علاى الساماع، أو حصال العلام باه مان طرياق آخار، من الحديث إال ال يعد متصال  

وأن ما قيل فيه: فالن عن فالن، فهو من قبيل المرسل، أو المنقطع.." وسيأتي ذكره فاي الانظم 
"..حتاااااى يتبااااااين اتصااااااله بغياااااره، حكااااااه اإلمااااااام أباااااو عمااااارو النصااااااري  -إن شااااااء هللا تعاااااالى-

ين المعتمدين، ولم يسم قائله، ولفظ: "ماحكاه الشهرزوري، شهر بابن الصالح أحد أئمة المتأخر 
فالن عن فالن" عده بعض الناس من قبيل المرسل، والمنقطع حتاى يتباين اتصااله بغياره، وهاذا 
ن قااااال القائااااال باااااه بحياااااث ال يسااااامى وال يعلااااام، فهاااااو األصااااال الاااااذي كاااااان يقتضااااايه  الماااااذهب، وا 

.." ا، ال لغااة، وال عرف ااتصاااال  االحتياااط.." هااذا كااالم اباان رشاايد "..وحجتااه أن )عاان( ال تقتضااي ا
، ال يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فاالن "..وحجتاه أن )عان( ال تقتضاي اتصااال  

ن توهم متوهم فيها اتصاال  الغة، وال عرف    :لغة، فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخذ عنه، تقاول ، وا 
ولايس فيهاا دليال علاى اتصاال  بالمحل المأخوذ عنه، أخذ هذا عن فالن، فاألخذ حصل متصال  

المااروي بااالمروي عنااه.." وهااذه مسااألة تنفااع فااي كتااب تااراجم المحاادثين، يعنااي إذا قااالوا روى عاان 
فاااالن وفاااالن، وفاااالن وفاااالن، وعناااه فاااالن، وفاااالن وفاااالن، فهااام يحكاااون الواقاااع الاااذي وجاااد فاااي 

و يحكاون األساانيد، لكان هال هام يحكاون فاي مثال هاذا أناه ثبات ساماعه عان فاالن عان فاالن! أ
كتاب التاي يانص الالواقع الذي وجدوه في األسانيد! ويبقى مساألة االتصاال واالنقطااع تأخاذ مان 

فيهااا مثاال المراساايل الباان أبااي حاااتم، وغيااره "..ومااا علاام ماانهم أنهاام يااأتون بااا)عن( فااي موضااع 
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ذا أشكل األمر وجب أن يحكم باإلرسال؛ ألناه أدو  ن اإلرسال واالنقطاع، يخدم ادعاء العرف، وا 
وكااان ينبغااي لصاااحب هااذا المااذهب أال الحاااالت، فكأنااه أخااذ بأقاال مااا يصااح حماال اللفااظ عليااه، 

ويحتمال أن  ،متصاال   هألنه يحتمال أنا ؛تبين لمكان االحتماليبل بالتوقف حتى  ،يقول باإلرسال
ذلك مراده، وهو الذي نقله مسالم عان أهال هاذا الاذهب  ، يعني سقط منه راٍو، ولعليكون مرسال  

 لاوحين اإلرساال فياه، وأن هاذا القصاد لوال يكاون عنادهم موضاع حجاة إلمكاا ،قفاون الخبارأنهم ي
عااده بعااض  :لقولااه ، ولكاان صاادر الكااالم يأباااه؛ماان قااول هااذا القائاال حتااى يتبااين اتصاااله بغيااره

إال أن هاذا الماذهب  ،ما االناس من قبيل المرسل والمنقطع، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافر  
أو متوقاف  ،يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة ماردود ،بل جميعهم ،حدثينرفضه جمهور الم

وهاذا الاذي ال إشاكال فاي أن أحاد مان  ،بال جمايعهم ،فيه، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين
ويتفقااد صااحة األسااانيد ، -رحمااه هللا تعااالى-أئمااة الساالف ممااا يسااتعمل األخبااار كمااا قااال مساالم 

بن الحجااج ومان سامى معهام ابن عون ومالك بن أنس وشعبة و  مثل أيوب السختيانيوسقمها، 
، ولم يتحصل من السنة إال النزر ارط ذلك لضاق األمر جد  ولو اشتُ  ،ال يشترطه وال يبحث عنه

المااذهب  ، وتوساايع علينااا والحمااد هلل، فهااذان هللا تعااالى أتاااح اإلجماااع عصاامة لااذلكأكاا، فاليسااير
صافحة العناق، يعناي  :ياتلهو؟ ال مايت ليت إليه، اللفت الوال يتل ،المجهول قائله ال يعرج عليه

النصااري يعنااي ابااان  ووقاااد تااولى اإلمااام أبااو عمااار  أن العنااق ال تلااوى ماان أجااال االسااتماع إليااه،
وقااال: إن الصااحيح والااذي علياااه العماال أنااه ماان قبيااال  ،رد هااذا المااذهب الااذي حكااااه ،الصااالح

لى ه، قال: اإلسناد المتصل  لمشترطون ا ، وأودعهوغيرهمالحديث أئمة ذا ذهب الجماهير من وا 
 في تصانيفهم وقبلوه. للصحيح 

، ابن خالد الفاصل له :محمد بن الخالد في كتابهأبو لقائله  اهذا المذهب مبهم   اوقد نقل أيض  
وقال بعض المتأخرين ، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: المحدث الفاصل :هرمزي في كتابهالرام

ا فلم يقل فيه: سمعت خبر   -صلى هللا عليه وسلم-ى من أخبار النبي كل من رو  :من الفقهاء
نا وال أخبرنا وال لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو بغيره مما يقوم وال حدثنا وال أنبأ

ذا قال ،مقامه  :حدثنا فالن أو أخبرنا فالن عن فالن ولم يقل :فغير واجب أن يحكم بخبره، وا 
احتمل أن يكون بين فالن الذي  ،ولم يقم مقامه من هذه األلفاظ حدثنا فالن أن فالن حدثه

حدثنا عن النبي  :ألنه ليس بمنكر أن يقول قائل بين فالن الثاني رجل آخر لم يسمه؛حدثه و 
إلى آخره، انتهى  ..وفالن حدثنا عن مالك والشافعي وسواء ،بكذا وكذا -صلى هللا عليه وسلم-

ذا بان أنه قول لبعض الفقهاء وقد رددنا هذا  .كالم ابن خالد المذهب بما فيه الكفاية، وا 
 رين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن، وهللا الموفق.المتأخ
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أن ذكر بإسناده عن وكيع قال: بعد ما حكاه من اإلجماع بوقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر 
: قال أبو عمر هو حديث، :وقال سفيان :فالن عن فالن ليس بحديث، قال وكيع :قال شعبة

عن  -هللارحمه -وما نقله مسلم  :قلت ،انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان ثم إن شعبة
على رجوع شعبة  اومن جملتهم شعبة من أنهم ال يتفقدون ذلك يدل أيض   العلماء الذين سمى

والبراءة  ذكر أبو عمر، فقد بان أنه ال يعلم لمتقدم فيه خالف إذا جمع رواته العدالة واللقاء اكم
وما كان من  :الداني ،المقرئ  وأبو عمر عن قوله، وقال الحافظ وأن شعبة رجع  ،من التدليس

مسندة متصلة بإجماع أهل  ااألحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيض  
ن لم وا   ،ولم يكن ممن عرف بالتدليس ا،بين   االنقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراك  

كالم عليه في ذكر المذهب ستوفي النوس ،فيه إجمال ابين   اإدراك   :إال أن قوله يذكر سماع ا
 الثالث.

وهو ما حكاه  ،من مذاهب أهل التشديد إال أنه أخف من األول اوهو أيض   :المذهب الثاني
أنه  العنعنةفر السمعاني في المظقال: وذكر أبو  ،ابن الصالح ،صري و الناإلمام أبو عمر 

لجملة ما عند المحدث  اوهذا بال ريب يتضمن السماع غالب   :يشترط طول الصحبة بينهم، قلت
وحجة هذا المذهب هي األولى  ،من وصمة التدليس اوال بد مع هذا أن يكون سالم   ،أو أكثره
ولوجود  ؛في كل حديث حديث لتعذر ذلك ااشتراط السماع تنصيص  في ولكنه خفف  ،بعينها

فالن  :رادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهمهمة لالتصال من إيراد اإلسناد وا  مفالقرائن ال
 عن فالن مع طول الصحبة. 

 البخاري، وشيخه أبو هو رأي كثير من المحدثين منهم اإلمام أبو عبد هللاو المذهب الثالث: 
هو و  ،القاضي أبو الفضل عياض وغيره وغيرهما نقل ذلك عنهم الحسن علي بن المديني

وهذا  :اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة ال في حديث حديث، يقول ،مذهب متوسط
تصال إال االفال يحمل منه على  ،وهو الذي يعضده النظر ،هو الصحيح من مذاهب المحدثين

وما لم يعرف ذلك فال  ا،يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعد   نريمتعاصما كان بين 
صريحة إذا اللفاظ األأو ما أشبه من  ،ه إال بما شهد لفظ السماع أو التحديثتقوم الحجة من

ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على  اعدل، وحجة هذا المذهب أيض  الأخبر بها العدل عن 
يداعه  قبول اإلسناد المعنعن كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذهبهم وا 

 ون فيها إال ما اعتقدوه أنه مسند.وأنهم ال يودع ،م به حجةأن المرسل ال تقو 
جمعوا على قبول المعنعن، ال إلمام الحافظ: وجدت أئمة الحديث أبن عبد البر اقال أبو عمر 

لقاء بعضهم لبعض مجالسة ، و عدالتهم :ثالثة اخالف بينهم في ذلك إذا جمع شروط  
بن الصالح  وبن عبد البر، قال أبو عمر اجماع ذا ينقل اإلكه ،وبراءتهم من التدليس ،ومشاهدة

واالعتماد في الحكم باالتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اإلدراك  :اإلمام الناقد
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من حيث االحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة ال مطلق بغي كان ينقد و قلت:  ،واللقاء
وينبغي أن يحمل قول  م،لك من بعدهولم يسمع منه، وكذ ي ابالقي صح اللقاء، فكم من تابعٍ 

ا البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لن نجد عليه تنصيص  
نما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل االكتفاء عندهم باللقاء المحقق وا   ،عتمدي لم يذكر ن وا 

واألقرب إلى صوب الصواب،  وأنه األليق بتحريهما ،سماع، وأال يحصل االكتفاء إال بالسماع
ما  ا القول الذي تولى ردهقول مسلم حاكي  ا، وفي واحد   والسماع معنى  فيكون مرادهما باللقاء 

ولم نجد في شيء من الروايات  :االكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضاعيف كالمه يقتضي
فظاهر هذا الكالم أن  يعني إلى آخر الفصل، ،الفصل ...بحديث اأو تشافه ،أنهما التقيا قط
في أثناء كالمه  اوقد أتى به أيض   ،تقسيم ال بمعنى الواولل (أو)وأن  من اآلخر، أحدهما بدل
 :لاق، بالواو اوكرره أيض   ،وال تشافها بكالم اخبر قط أنهما اجتمعن لم يأت في ا  و بالواو فقال: 

 وسمع منه شيئ ا، ا،رة فصاعد  حتى نعلم أنهما قد كان التقيا م :فقلت ،ثم أدخلت فيه الشرط بعد
 ،معرفة علوم الحديث :البيع الحاكم في كتابهبن وقال الحافظ أبو عبد هللا  وهذا أبين ألفاظه،

في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته 
 عن التدليس.

من  الك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيض  ابسي: وكذوقال اإلمام الفقيه المحدث أبو الحسن الق
 :قلت ،ولم يكن ممن عرف بالتدليس ابين   االمتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراك  

 ، إذإذ ال بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع ؛من إجمال ا ال يخلووقولهما مع  
على تورع  :عنه بقوله ، وكأنه اكتفىقيده معاصرة، فال بد من عن ممن لم تصح لال يقبل معن

بع منه في معرفة المسانيد من اوقد سبق له في كتابه هذا من النوع الر  ،رواته عن التدليس
والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه  :األحاديث تقييد ذلك بما نصه

و بسن كأنها أظهر، وكذلك ولسن أ ،ليس :علوم الحديث في كتابه معرفةو منه بسن محتملة، 
صلى هللا -مشهور إلى رسول هللا  يبشيخه إلى أن يصل اإلسناد إلى صحاسماع شيخه من 

ته، فروي ما ذكرناه كتاب الحاكم فيه اضطراب بين روا ، إال أن هذا الموضع من-عليه وسلم
ر السماع في ظهو  ه يكتفىوالمعنى واحد، أي أن ،بسن يحتمله :بن سعدون ا ، وعندبسن محتملة

 بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة. 
لى هذا المعنى ذهب مسلم  قول الشائع المتفق عليه الحيث قال: وذلك أن  -رحمه هللا تعالى-وا 

وجائز  اأن كل رجل ثقة روى عن مثله حديث   اوحديث   ابين أهل العلم باألخبار والروايات قديم  
في خبر قط أنهما  لم يأت  ن وا   ،في عصر واحد اكان ااع منه لكنهما جميع  ه والسمؤ ممكن له لقا

أن ك داللة بينة ، إال أن تكون هنافالرواية ثابتة والحجة بها الزمة ،اجتمعا وال تشافها بكالم
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فأما واألمر مبهم على اإلمكان الذي  ، أو لم يسمع منه شيئ امن روى عنه هذا الراوي لم يلق
 انتهى كالمه. ،حتى تكون الداللة التي بينا اعلى السماع أبد   فالرواية ،فسرنا

لى هذا المعنى أيض   وضعه في بيان  ،المقرئ الداني في جزء له ا ذهب الحافظ أبو عمرووا 
المسند من اآلثار التي ال إشكال في اتصاله هو ما يرويه  :المتصل والمرسل والمنقطع، فقال

وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل  يحتملها،المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن 
فهذا  ،هذا نفس كالم الحاكم ،-صلى هللا عليه وسلم-اإلسناد إلى الصحابي إلى رسول هللا 

سماعه بسن تحتمله أي يظهر  :بقوله همراد، وقد يحتمل أن يكون موافق ظاهره لهذه الرواية
 نقوال   ، إلى آخر كالمه حيث نقلوهللا أعلم ،وتكون سنه تصدق ذلك ،أنه يعلم السماع بقوله

 ،تحرير القول في هذه المسألة اغد   -إن شاء هللا-ويأتي  ،كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن
 ،نه ال يقول باشتراط اللقاء، وأيشترط هذا الشرط -ىتعال رحمه هللا-وال يعني كون اإلمام مسلم 

على هذا الشرط، ال يلزم من  تابه مبنيأن ك وال ثبوت السماع ال يعني أنه طبق هذا في كتابه،
على هذا، لماذا؟ ألنه يجمع الحديث الواحد في مكان  ااكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبني  

اكتفي فيه بالمعاصرة ال بد أن يوجد من هذه الطرق طرق  اواحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريق  
ون اإلمام مسلم يكتفي بهذا يعني ك ،يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض

في التصحيح ال يعني أنه طبقه في كتابه، ال يلزم منه هذا، وكون اإلمام البخاري يشترط 
ومذهب مسلم جرى  ،ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة ال يعني أنه يرد تصحيح اآلخرين

لتدليس فإن وصف با ،عنه ، وترجمة من روى فينظرون في ترجمة الراوي  ،عليه المتأخرون 
ن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن  ،عاألنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسم ؛ردوها وا 

هذا  ،أو مائة وثالثين ،سنة مائة وعشرين وهذا توفي مثال   ،السن يحتمل، هذا مولود سنة مائة
ذ يكتفون بمثله عند التطبيق،  عنهيسمع بهذا ولم يره ولم  ا دلت القرائن على أن هذا لم يلتقوا 

 وهللا أعلم.  ،ردوه لهذا
 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 به أجمعين. صحو 
 ا،وانقطاع   وخالف أهل العلم فيه اتصاال   ،لسند المعنعنالكالم في الدرس الماضي عن ا ابدأن

 في البيت األول: -رحمه هللا تعالى-فقال الناظم 
 وصاااااااااااححوا وصااااااااااال معااااااااااانعن سااااااااااالم

 ج

 مااااااااااان دلسااااااااااااة راويااااااااااااه واللقااااااااااااا علاااااااااااام 
 
 ج

كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم  -رحمه هللا تعالى-الناظم 
وعلم لقاء الراوي لمن روى عنه، وفي هذا القول القائل به ال يكتفي  ن من التدليس،المعنع  

ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب وابن عبد البر حكوا اإلجماع على هذا، أنه  ،بالمعاصرة
 ؛ ألنه قال:وثبوت اللقاء ،موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان، السالمة من التدليس

 وبعضاااااااااااااهم حكاااااااااااااى باااااااااااااذا إجماعاااااااااااااا
 ج

 يشااااااااااااااارط اجتماعاااااااااااااااا ومسااااااااااااااالم لااااااااااااااام 
 ج

أنه وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، و  ،سمعنا بعض ما قاله اإلمام مسلم في المسألة
وذكرنا بعض كالمه الشديد في حق من  ،وشدد النكير على من اشترط اللقاء ،شدد في ذلك

د بهذا ال  يقصوعرفنا أنه ال ،ائه صاحبه هدم السنةذا القول المخترع الذي يقصد من ور قال به
ن قاالالبخاري وال علي  نما يقصد الرد على مبتدع يريد هدم السنة  ،بذلك بن المديني، وا  وا 

واحتياط اإلمام البخاري واحتياط علي بن المديني، ونظرنا  ،من قول اإلمام البخاري  امستفيد  
 . -إن شاء هللا تعالى-على هذا بما فيه الكفاية 

 الحجج أنه ذكر في المقدمة ، ومن هذهلقبول قوله اذكر حجج   -رحمه هللا تعالى-اإلمام مسلم 
ومن مصنفات السنة إال  ،وفي أي مصنف من دواوين اإلسالم ،ناأحاديث ال توجد في أي ديو 

ومن  ،من رواتها قد لقي من روى عنه ، وال يمكن إثبات أن كل راوٍ ومع أنه ال يعرف ،معنعنة
ة أحاديث منها رواها هذه األحاديث ثالث ،قراءتهاتطول  لكنهذه األحاديث ذكر أحاديث هنا 

 :الموضع األول :-هذا ابن رشيد-بصيغة التحديث، منها يقول الموضع األول  اإلمام نفسه
، حدثنا إسحاق بن إبراهيم اإلمام في صفة الجنة يسر هللا علينا فيها بال محنة اذكرت أيه

أبي حازم عن سهل بن سعد عن  الحنضلي قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا وهيب عن
 ال عام مائة هافي الراكب يسير لشجرة ))إن في الجنة : -صلى هللا عليه وسلم–رسول هللا 
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 سعيد أبو حدثني :فقال الزرقي عياش أبي بن النعمان به فحدثت :حازم أبو قال ((يقطعها
جود شرطه فيه لو  اري كذلك؛البخ اح وخرجه أيض   -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن الخدري 

بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة  وقال إسحاق :فقال في صفة الجنة ،وهو معرفة السماع
 -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول عن سعد بن سهل عن حازم أبي عن وهيب حدثنا :قال
 :حازم أبو قال ((يقطعها ال عام مائة ظلها في الراكب يسير لشجرة الجنة في إن)) :قال

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن سعيد أبو حدثني :فقال عياش أبي بن النعمان به فحدثت
الحديث، فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد  ..((الجنة في إن)) :قال

منصوص فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، حتى مسلم الذي نفى أن يكون 
 موجود بصيغة التحديث.

 :حدثنا قتيبة بن سعيد قال :قريب منه في الباب نفسه من كتابك قلت فيه :نيالموضع الثا
-حديثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول هللا 

ن الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في ءو ))إن أهل الجنة ليتراقال:  -صلى هللا عليه وسلم
يقول:  ،الخدري  ذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد: فحدثت بقال السماء((

في صفة  اوخرجه البخاري أيض   "كما تراءون الكوكب الدري في األفق الشرقي أو الغربي"
-قال: أخبرنا عبد هللا بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي  ،الجنة

لجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في ))إن أهل اقال:  -صلى هللا عليه وسلم
سمعت أبا سعيد الخدري يحدث لبن أبي عياش فقال: أشهد قال أبي: فحدثت النعمان  السماء((
 إلى آخره.  "...كما ترون " :ويزيد فيه

 يعني يعقوبحدثنا  قال ،سعيد بن قتيبة حدثنا قلت في المناقب من كتابك: :الموضع الثالث
صلى هللا عليه - النبي سمعت :يقول سهال   سمعت :قال حازم أبي عن القاري  الرحمن دعب ابن
عياش  أبي بن النعمان نيفسمع :حازم أبو قالفيه  ((الحوض على فرطكم أنا)) :يقول -وسلم
 أشهد أناف :قال ،نعم :فقلت :قال ؟يقول سهال   سمعت هكذا :فقال ،الحديث هذا أحدثهم وأنا
 ،البخاري في موضعين من الفتن هخرج.. إلى آخره، و يزيد لسمعته دري الخ سعيد أبي على

وكالهما منصوص به على  ،ثم ساق الموضعين في البخاري كالهما ،وفي ذكر الحوض
فإن النص على السماع فيما  اإلمام بادٍ  اوالعذر لك أيه ثم قال ابن رشيد: ،التصريح بالسماع

 ،للناظر ابه وال مالقي   اضون الحديث ليس مصدر  غ اخرجت أنت من هذه األحاديث ورد مضمن  
نما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه، لكن هل إ يعني ما هو في أصل سياق اإلسناد

؟ نعم هذه األحاديث في آخر مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي القاطع البات
لكن  قدمة في أواخر الكتاب،والغفلة واردة، هي بعيدة عن الم ،بعيدة عن المقدمة صحيحه



 
  

206 

 216 شرح ألفية احلافظ العراقي

الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكالم، ليست في  كونه ال ينتبه لها؛ ألن هذه
نما هي جاء ،سياق اإلسناد األول فمسلم ليس من الغفلة بهذه  ،األحاديثعلى  اتعقيب   توا 

نسي حينما  يعني يظن به أنه ،ال ا،المكانة بحيث يخفى عليه أنه صرح فيها بالسماع تعقيب  
 .كتب لبعد العهد، األحاديث بعيدة كل البعد عن المقدمة

فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه األحاديث ورد  اإلمام بادٍ  اوالعذر لك أيه
 ،ي يقرأ اإلسنادغظر، يعني الناظر يباللن اوال مالقي   ،به اغضون الحديث ليس مصدر   امضمن  
هذا  ،يث ما يقرأ التعقيب عليه الذي ورد في األحاديث الثالثةالمتن وينتهي يترك الحد يقرأ

نما ذكرت هذه األحاديث في المسان ألن هذه الزيادة إنما  ؛د في مسند سهليمقتضى كالمه، وا 
غفلة أخر  -مك هللاحر ي-لتبع، وقد جرت هذه الغفلة عليك وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم ا

وأسند النعمان بن عياش  :وهي أنك قلت ،بالنفع عائدة صلة، و رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة
فهذا الكالم يفهم  ،-صلى هللا عليه وسلم-عن أبي سعيد الخدري ثالثة أحاديث عن النبي 

ظاهره أنه لم يسند غيرها، وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن 
 :والثاني ،))إن في الجنة شجرة(( :حديثالمتن المدرج في  :أحدها ،أبي عياش عن أبي سعيد

المدرج في  :والثالث ))إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة((: في حديث االمدرج أيض  
 صرف رجل منزلة الجنة أهل أدنى إن)): والحديث الرابع ))أنا فرطكم على الحوض((: حديث

خامس حديث أن رسول هللا الو  ،وأنت تفردت به عن البخاري  ((الجنة قبل النار عن وجهه هللا
 دماغه يغلي نار من بنعلين ينتعل اعذاب   النار أهل أدنى إن))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
 من كتابك.  يمانخرجتهما في كتاب اإل ((نعليه حرارة من

 ......... طالب:.
 ؟كالم مسلم في المقدمة موجود،

 ......... طالب:.
ما  ا،هذه ال توجد بصيغة التصريح أبد   :قولعلى غيره، ن، يحتج به ذكره في المقدمةنعم، 

في سبيل هللا باعد هللا وجه عن النار سبعين  ا))من صام يوم  : وحديث توجد إال معنعنة،
على  اوخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكم ،خرجته في الصيام من كتابك ((اخريف  

خرجه  ،عياش عن أبي سعيد حديث سابع نعمان بن أبيلول سماع النعمان له من أبي سعيد،
 ،قال البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا سعيد بن سليمان ،أبو بكر البزار في مسنده

قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش 
))ال صالة بعد الصبح ل: قا -صلى هللا عليه وسلم-الزرقي عن أبي سيعد الخدري عن النبي 

قد ذكر هذا الحديث من طريق  :بن أبي بكرقال الحافظ أبو عبد هللا  حتى تطلع الشمس((
 .بن أنس وغيره من الثقاتمحمد بن أبي حرملة، حدث عنه مالك البزار إسناده صالح حسن 
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الثالثة  "ثالثة أحاديث" :إنما عنى بقوله -رحمه هللا تعالى- اوالذي يظهر أن مسلم   :قلت
ولم تمر بذكره  عياش،ن أبي ا على سماع النعمان بمما ذكر التي لم يرد فيها منصوص   ةاألخير 

متبعة لحديث سهل بن سعد  ؛ ألنها وردتالثالثة األحاديث التي نص فيها على سماعه منها
بن أبي د نص في مصنفه على سماع النعمان على أن أبا عبد الرحمن النسائي ق ،حسبما بيناه

في سبيل  ا))من صام يوم   :-صلى هللا عليه وسلم-ياش من أبي سعيد في حديث النبي ع
 :بن جريج قالانا بر أخ :حدثنا عبد الرزاق، قال :قال ،فقال: أخبرنا مؤمل بن إيهاب هللا((

 لنعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبايحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا ا أخبرني
 فذكره. -صلى هللا عليه وسلم-عت رسول هللا سم يقول:سعيد الخدري 

وأنها ال تروى في أي مصنف وال  ،األحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته المقصود أن هذه
ه لمن روى ؤ ديوان من دواوين اإلسالم إال معنعنة، وأنه ال يذكر ولم ينقل أن راويها قد ثبت لقا

يعني هذه في أواخر  ،واردة لبعد العهد عنه، هي موجودة في كتابه بصيغة التحديث، والغفلة
والمقدمة معروف أنها في صدره، هذه احتمال يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم على  ،الكتاب

د التصور التام له؛ ألنه ليكتب عن الكتاب بع ؛بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب ،هذا
 ،يقدم ويؤخرو ال أن يزيد فيه وينقص، ال شك أن تصوره عن كتابه ناقص الحتم إذا كتبها قبل

يظهر من سياق المقدمة أنه  ب كتبها بعد التصور التام، لكن الذيلكن إذا كتبها بعد تمام الكتا
 نعم؟ ،كتبها قبل
 ........طالب:

نص في المقدمة على أنه  ،...فإذا عزم لتمامه هنا :ألنه قال في أولها في أول الكتاب ؛نعم
 ،لتمامه فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه، في المقدمةفإذا عزم  ا:قال فيه

 .فدل على أنه لم يتمه بعد، يعني ما زال يكتب فيه
الذين يخرجون  جل أهل العلم يعني الجل، ،العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم

ني أن رأي البخاري وال يع ،-رحمه هللا-األحاديث ويحكمون عليها كأنهم جروا على رأي مسلم 
 للشرطين متصال   وأن ما جاء مشتمال   نقل عليه االتفاق، ،أو أنه ال حظ له من النظر ،باطل
ألن عرفنا أن الشرط عند أهل العلم ليس معناه ما  ؛وال يعني هذا أن ما سواه باطل ا،اتفاق  

ونه فيه من ال، إنما شرطه في كتابه يعني ما د ،الفقهاء في شروطهم االصطالحية هيشترط
وسار عليه، يعني تنظر طريقته في كتابه ويستنبط شرطه، ولم ينص  ،خالل السبر واالستقراء

وأنه أشد من مسلم  ،شك فيه أحديوكون اإلمام البخاري صاحب تحري واحتياط هذا ال  ،عليه
ث اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحدي حينما ال يشترط افي هذا الباب، وال يعني أن مسلم  

يكتفون بذكر األسانيد ينقلونها من  ،المخرجون كأنهم جروا على هذاو  ،اليس بصحيح ال أبد  
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فإذا أمكن اللقاء حملوه  ،وينظرون في اتصالها، في تراجم الشيوخ والتالميذ ،مصادرها األصلية
 ؟نعم ،وهللا المستعان ،على هذا ان بالتدليس، جرو تصال، ولم يعرف المعنع  االعلى 

 ....... طالب:...
 ،بالذي نفاه ،ج بهذاوهو خر   ،رح فيه بالتحديثفي الدنيا بإسناد ُص  ..يقول: ما تروى.....
 خرجها بالذي نفاه. 

 .......طالب:...
 :والشراح كلهم جروا على هذا، لكن على ما قال ،بن رشيد عليهااستدراك  ،واضح ،ال

.................................... 
 .......................الكن تعاصر  

 ج

 ومسااااااااااااااالم لااااااااااااااام يشااااااااااااااارط اجتماعاااااااااااااااا 
 

...................................   
 ج

طول *** "وقير: يشتر   وهذا قول ثالث "وقير" بالتعاصر مع إمكان اللقاء لكنه اكتفى
"وبعضهم وهذا أشد من شرط البخاري  ،أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه صحابة"
يعني  "معرفة الراو  با خ  عنه"هذا قول رابع  معرفة الراو  با خ  عنه""رابع  هذا قول شر "

 نه يشترط مالزمته ومعرفة العلماءبالرواية عنه، يعني كأ ايكون معروف   ،باألخذ عمن روى عنه
ال فال يحكم له باالتصال  ،لهذا الراوي بأنه كثير األخذ عمن روى عنه وهو القول  "وقير"وا 

"كل ويذكر عن شعبة أنه قال:  ،"منقطع" يعني من السند المعنعن ر ما أتانا منه""ك خامس:ال
  ني ال شيء حتى يصرح فيه بالتحديث.يع "خبرنا فهو خل وبقلسند ليس فيه حدثنا وال أ

................................... 
 منقطـــــــــع  حتـــــــــى يبـــــــــين الوصـــــــــر  

   ججج 

 وقيـــــــــر: كـــــــــر مـــــــــا أتانـــــــــا منـــــــــه 
 عــــــن( فالجــــــر  وحكــــــم )أن( حكــــــم )

 

 السند المعنعن فيه خمسة أقوال.أن  :الخالصة
ن، وعلم لقاؤه لمن روى عنه.أنه متصل إذا سلم الر  :القول األول  اوي من التدليس المعنع 

 له. ه، وأمكن لقاؤ وعاصر من روى عنه ،إذا سلم من وصمة التدليس ،وهو قول مسلم :الثاني
 طول الصحبة لمن روى عنه.الثالث: 
 .: أن يعرف باآلخذ عنهالرابع

أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث، أنه محمول على االنقطاع حتى يصرح الراوي  :والخامس
 ن بالتحدث أو السماع.المعنع  

 منقطـــــــــع  حتـــــــــى يبـــــــــين الوصـــــــــر  
 وحكــــــم )أن( حكــــــم )عــــــن( فالجــــــر      ججج 

 

 .نما عطف عليه من السند المؤنب أوبد ،انتهى من السند المعنعن
................................... 

 سووا.............................. 
 ج

 وحكــــــم )أن( حكــــــم )عــــــن( فالجــــــر   
 .................................. 

 ج



 
 

119 
 

209  
209 

 209 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

يحكم لها  (عن)فعل، حكمها حكم  اأن فالن   عني بينهما، يعني حكم )أن( أن فالن ا قال،ي
فيحكم لها باالتصال بالشرطين  (عن)حكم  (أن)حكم  ،باالتصال بالشرطين المذكورين

 ين المعروفين.يعني يحكم لها بالشرط (عن) محك (قال)وسبق في المعلق أن حكم  ،المذكورين
................................... 
 سووا.............................. 

 ج

 وحكــــــم )أن( حكــــــم )عــــــن( فالجــــــر   
 .................................. 

 ج

  .سووابينهما يعني 
 (وللقطع نحا )البرديجي............

 ج

ــــي التخــــري     ــــين الوصــــر ف ــــى يب  حت
 ج

 ، هذا األصل فيه.نن منقطعيعني البرديجي يقول: إن السند المؤنأن أو المؤ 
................................... 

 ج

ــــي التخــــري     ــــين الوصــــر ف ــــى يب  حت
 ج

بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه، إذا 
إنه قوي،  :وقال الذهبي عقب كالم البرديجي ،أما قبل ذلك فال ،التحديث تحمل على االتصال

فعل أو قال هذه محمولة على االنقطاع، حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من  اأن فالن  
أنه  :وقال الذهبي عقب كالمهقاله البرديجي، ما خالل التخريج وجمع الطرق، فهو منقطع هذا 

ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما سيأتي عن يعقوب بن  ،قوي 
ومثل رأي البرديجي  ،رأى ابن شيبة هقال ابن الصالح: ومثل ،واإلمام أحمد بن حنبل ،شيبة

 يقول الحافظ العراقي: ،رأي ابن شيبة
  م يصوب صوبه"ول -أي البن الصالح- "ك ا له
ــــــــال ــــــــن شــــــــيب: ق ــــــــه رأى اب  هومثل

 ج

 كـــــــ ا لـــــــه ولـــــــم يصـــــــوب صـــــــوبه 
 

عليه سلم عليه ورد و ، -صلى هللا عليه وسلم-يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي 
الطريق األول عن محمد بن الحنفية عن عمار  عليه السالم،مر عليه وسلم عليه ورد  السالم،

هذا متصل، والطريق  :قال يعقوب بن شيبة ،سلم عليهف -يه وسلمصلى هللا عل-أنه مر بالنبي 
فسلم عليه فرد  -صلى هللا عليه وسلم-مر بالنبي  اعن محمد بن الحنفية أن عمار   :الثاني

يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة علمه في هذا الشأن رأى أن  ،قال: منقطع عليه السالم،
ح حينما حكم باالتصال واالنقطاع رأى أن مرد ذلك ابن الصال الفرق بينهما يعني على زعم

مر  اولما جاء بصيغة أن عمار   ،الصيغة، فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال: متصل
هذا ما فهمه ابن الصالح من تفريق يعقوب بن  ،منقطع :قال -صلى هللا عليه وسلم-بالنبي 

 "ومثله": باالنقطاع، قال (أن)وحكم على  ،باالتصال (عن)فحكم على  ،شيبة بين الصيغتين
( محمولة على عن)و ،منقطعة (أن)ابن شيبة أن رأى ومثله  :يعني قال ابن الصالح
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فاستنبط ابن  ،منقطع (أنا)ق بيمتصل وحكم على طر  (عنا)ألنه حكم على طريق ب ؛تصالاال
 :قال الحافظ العراقي ،الصالح من هذا اختالف الحكمين الختالف الصيغتين

ما وجه الوجهة التي اتجهها يعقوب  يعني ولم يصوب صوبه" -يعني البن الصالح- "ك ا له
يعني هجم على ذهنه هذا  اتجه إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب بن شيبة، بن شيبة، ما

ق، في السند األول له الفر  -الحل–لكن لو تأمله أدنى تأمل لبان  الفرق وأعماه عن غيره،
يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة التي حصلت لعمار مع  بن الحنفيةالمعنعن محمد 

ال منقطعة؟ متصلة -الصالة والسالمعليه -النبي  الطريق في  ،عن صاحبها، متصلة وا 
ال الثاني: محمد  والفرق  ،قطعة؟ منقطعةمنبن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، فهي متصلة وا 

ال ما أم ليسظاهر  -ولذا قال الحافظ العراقي  ا؛؟ ظاهر جد  ..بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر وا 
 :-رحمه هللا

 كـــــــ ا لـــــــه ولـــــــم يصـــــــوب صـــــــوبه    ...................................
 

وتناقلتم هذه  ،مع شيخ من الشيوخ أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل ثالثين سنة مثال  
قلون القصة عن أنه حصل له كذا، فأنتم تن -هو أنا الذي-: عن فالن القصة بعضكم قال

حصل له كذا، وأنتم  ان فالن  بعضكم قال: إلكن لو  ،حبها، هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاعاص
 ،منقطعة؟ منقطعة أممتصلة  ،حدفيه أأحد منكم شاهد القصة؟ ما  هما شاهدتم القصة، في

لكن الضعف مالزم البن آدم،  ؟يعني الفرق ظاهر، فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصالح
يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب، خالص إذا هجم على القلب وغطاه  احيان  أ

 :ولذا قال ؛صار ما يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده
 كـــــــ ا لـــــــه ولـــــــم يصـــــــوب صـــــــوبه    ...................................

 

 :-يقول الحافظ العراقي- قلي"
 ..........الصـــواب أن مـــن أدرك مـــا

ــــــــــــدما   ج  ــــــــــــ   تق  رواه بالشــــــــــــر  ال
 

 .ويكون قد لقي من روى عنه ،يسلم من التدليس
ـــــا ـــــن أدرك م ـــــي: الصـــــواب أن م  قل
ــــــم لــــــه بالوصــــــر كيفمــــــا روى   يحك

  ج 

ــــــــــــدما  ــــــــــــ   تق  رواه بالشــــــــــــر  ال
................................... 

 

 .عنه ى إذا سلم من التدليس، ولقي من روى بأي صيغة أد
ـــــن أد ـــــي: الصـــــواب أن م ـــــاقل  رك م

ــــــم لــــــه بالوصــــــر كيفمــــــا روى   يحك
  ج 

ــــــــــــدما  ــــــــــــ   تق  رواه بالشــــــــــــر  ال
 بـــــ)قال( أو )عــــن( أو بـــــ)أن( فســــوا

 

 ،وهي موضوع الدرس (عنا)روى ب وسواء   (،عن)وحكمها حكم  (قالا)روى ب سواء   كلها سوى،
يعني ابن  "وما حكى": -تعالى رحمه هللا-ثم قال الناظم  (،عن)وحكمها حكم  (أنا)أو روى ب
" الصالح  "عن أحمد بن حنبر 
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ــــر   ــــن حنب  ومــــا حكــــى عــــن أحمــــد ب
 
 ج 
 

ــــــــزل    ــــــــى  ا ن ــــــــوب عل ــــــــول يعق  وق

 

والسند المؤنن مثل تفريق  ما حكى ابن الصالح عن اإلمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن
فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها  ،بن شيبةبة سواء، مثل تفريق يعقوب بن شييعقوب 

نفس  ،، وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذا-السالمعليه الصالة و - قصة مع النبي
الطريقة، نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفية عن عمار، فحكم على ما رواه بالعنعنة 

 .بأنه منقطعبا)أن( وما رواه  ،بأنه متصل
ــــر   ــــن حنب  ومــــا حكــــى عــــن أحمــــد ب

 
 ج 
 

 وقول يعقوب....................... 

 

الحافظ العراقي  ،القاعدة التي ذكرتها على هذه "ل  على  ا نز"يعقوب بن شيبة  ،مالذي تقد
نزل كالم اإلمام أحمد وكالم يعقوب بن شيبة في التفريق بين اإلسنادين حيث حكم على  :يقول

  ة التي ذكرتها.أحدهما باالتصال والثاني باالنقطاع نزله على هذه القاعد
ـــــا ـــــن أدرك م ـــــي: الصـــــواب أن م  قل

ــــــم لــــــه بالوصــــــر كيفمــــــا روى يح  ك
  ج 

ــــــــــــدما  ــــــــــــ   تق  رواه بالشــــــــــــر  ال
 بـــــ)قال( أو )عــــن( أو بـــــ)أن( فســــوا

 

إذا كان أدرك  ،ة شاءالشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاء، بأي صيغ يعني إذا كان
 ، أما من لم يدركفمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوب ،وأدرك صاحب القصة ،القصة

الشأن عن صاحبها ومقتضى روايتها عن صاحبها أن  عن صاحبها صاحب القصة فإن رواها
ن رواها أو ساقها من تلقا ،فهي متصلة (عنا)يرويها ب  ء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة.وا 

 إجـــــــازة وهـــــــو بوصـــــــر مـــــــا قمـــــــن  ج  )عن( في  ا الزمن   وكثر استعمال
 ج

"وهو يعني في اإلجازة  "إجازة" يعني بعد الخمسمائة" )عن( في  ا الزمن   وكثر استعمال"
اإلذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق  اإلجازة هي بوصر ما قمن"

إن شاء هللا -وصيغ األداء لكل طريق من طرق التحمل، يأتي بسط هذا في موضعه  ،التحمل
 . -تعالى

 وكثــر اســتعمال )عــن( فــي  ا الــزمن
 
 

 ................................... 
 ج 

ية مائة كثر اعتماد الناس على اإلجازات، صار عمدة الروامن بعد الخمسيعني المتأخر 
جاء شخص فال شك أنه إذا  ،وكثرة المصنفات ،لكثرة الطالب اإلجازة، والحاجة داعية إليها؛
ثم إذا تجاوز ربع  ،ومكنه من ذلك ،عليه صحيح البخاري مثال   ليقرأ على شيخ، يرد أن يقرأ

نصف الكتاب جاء  ثم إذا تجاوز ،عليك صحيح البخاري  : أريد أن أقرأكتاب جاء ثان وقالال
عليك صحيح البخاري، ال يأتي مجموعة يبدؤون من أول الكتاب إلى  : أريد أن أقرأثالث قال

 ما احتاجفل ،وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة ،ثم بعد ذلك بقية الكتب ،آخره، ثم بعد ذلك مسلم
، فلما ينواحتاج الناس إلى روايتها عن المسند   ،نت األحاديث وضبطت وأتقنتالناس دو 
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فصاروا  ،ب أن يجلس لكل طالب يقرأ عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى اإلجازاتصعُ 
باإلذن اإلجمالي ال اإلذن التفصيلي، وسيأتي ما في اإلجازة من  ،يروون عن المسندين باإلجازة

كل الناس احتاجوا  يعنيمن ضعف، لكن الحاجة اشتدت إليها،  ة بهاوما في الرواي ،خالف
وصاروا يتزاحمون عليه  ،وسمع به أهل الشرق والغرب ،الذي تفرد بعلو اإلسناد إلى هذا الرجل

ولو فيأذن بالرواية عنه  ،الناس إلى اإلجازة جفاحتا ،لناس كلهم، ال يستطيع أن ُيقرئ اليقرؤون 
ن في صيغ األداء فيها، و جازة اإلذن اإلجمالي بالرواية صاروا يتجوز هذه اإل ،عنهلم يقرؤوا 
 ،أو أجاز لي ،أو أجازني ،أو أخبرنا إجازة ،أنبأنا إجازة :يقول -أهل الورع منهم-فبعضهم 

وبعضهم  ،قال فالن (قالا)وبعضهم يرويها ب ،عن فالن (عنا)وبعضهم يتعدى هذا فيرويها ب
ومعلوم أن التحديث إنما  ،حدثني :شافهني فالن، وقد يقول :يشتد تدليسه في الصيغة فيقول

ن له ذيعني حدثه أ ،هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماع، ويريد بذلك أنه حدثه باإلجازة
ألنه يوقع  ؛وهذا تدليس سمع منه هذا اإلذن اإلجمالي، فهو ،عني ا، قال له: اروبالرواية تحديث  

هن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع في لبس، كأن الذي يتبادر إلى ذ
وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ اإلجازة اإلذن اإلجمالي، كأنه سمع الكتاب الذي  ،من لفظه
من لفظ ا أو سماع  قراءة  بها مما يحتاج إلى سنين لي وقت طويل أو الكتب التي أجازهيحتاج إ
هو سمعه يأذن له،  ،، أذنت لكعني الكتب الستة مثال   أذنت لك أن تروي  ،سمع منه ،الشيخ

المكاتبة،  ، ويذكر حديث من األحاديث وُيظن أنه يرويه عنه بطريقوقد يقول: كتب لي فالن
أن تجيزني  طالب االستدعاء للشيخ ويقول: أرجويكتب الله اإلذن اإلجمالي، وهو إنما كتب 

أذنت لك وأجزت لك أن تروي عني  :م يكتب لهث ،أو بمروياتك ،أو بالكتب الستة ،بكذا وكذا
 ،كتب لي، الكتابة طريق من طرق التحمل المعتمد :ثم في كل حديث يقول ي،جميع مرويات

حديث  ،فالمكاتبة بين الصحابة موجودة ،يروي بها األئمة من عهد الصحابة إلى شيوخ األئمة
ومن تابع  ،ابعي كذلك موجودةوالكتابة من الصحابي إلى الت ،طريق المكاتبةبفي الصحيحين 

محمد بن بشار هذه  : كتب إلي  إلى أن يقول البخاري مثال   التابعي إلى من بعده موجودة،
ن صنوف الكذب، وبعضهم جعلها م ،بينما اإلجازة ضعيفة، أنكرها جمع من أهل العلم ،متصلة

أجزت لك أن  :لفكأنه قا لم تسمعه مني ما أجزت لك أن تروي عني :غيرهوقال: إن من قال ل
وهو إنما  ،ظن أن كتب له بهذا الحديث بعينهويُ  ،، فبعضهم يدلس يقول: كتب ليتكذب علي  

سطر  ،ي عني جميع مروياتيو سطر واحد، أجزت لك أن تر  ،كتب له اإلذن اإلجمالي بالرواية
ا ، أو فيمأجازني فالن أو أخبرني إجازة :ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون أن يقولواواحد، 

ن كان على ، والتدليس عند كثير من الناس له نشوة ،صرح بطريق التحملأجازني به ي يعني وا 
نعم يأتي لكنه له نشوة  ؟والدوافع الحاملة عليه، ومتى يذم ،بحثه -إن شاء هللا اقريب  -ما سيأتي 

 ،بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول: حدثني فالن بقرطبة، يعني في نفوس الناس أن يدلس
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وهو  ،أو بكذا ،أو بالقدس ،وجاب األقطار ،ان أنه سافر، أو بكذا، حتى يظن الظو بالحمراءأ
يعني  "عن"حدث به، فإذ قال: ، وموجود وهذا تدليس بلدان ،يريد األحياء الموجودة في بلده

ن فيه أنه رحل إلى األقطار، يستعمل ، أو يظضعيف سقط فيه راوٍ أدنى من التدليس الذي يُ 
 ،أو باإلجازة ،أو بالمناولة ،ة بالعرضءبالقرا، أو ه تحتمل أن تكون الرواية بالسماعوهذ "،عن"

التدليس ال يكون  مل على ما سيأتي في التدليس، أنهي لفظ محت ،وبغيرها من طرق التحمل
 :إال إذا كانت الصيغة محتملة اتدليس  

ـــزمن ـــي  ا ال ـــر اســـتعمال عـــن ف  وكث
 

 إجـــــــــــــــــــــازة ....................... 
 

 ،فتح الميمب "قَمن" يعني فيها شوب اتصال "وهو بوصر ما قمن" وى باإلجازةيما ير يعني ف
يترجح الفتح،  "نقمَ "و "ننا لتتم المقابلة بين الشطرين "زمَ لكن ه "قم ن"وكسرها  ،فتحها..، بوقد

ن كان مروي   ،أن يكون موصوال  ، وحري وحري، جدير ،قمن يعني جدير ألنها  ؛باإلجازة اوا 
 ، نعم؟ج إليهاعلى االتصال عندما احتيمولة مح

 طالب:...... 
 المشترك، وهو صحة، اإلجماع على القدر -اأيض  –اإلجماع، وغيره نقل اإلجماع  لولو نق

 ،عند أهل العلم مسألة ،ولو لم يثبت اللقاء، اإلجماع على القدر المشترك ،السند المعنعن
ال  ،هل هو إجماع ؛لاألخذ باألق :يقولون  يعني  ،ال؟ أنت معي القدر المشترك أن هذا إجماعوا 

ألف ريال،  وأو شهدت بأن لزيد على عمر  ،فيما فوقه من باب أولى يدخل فيه، إذا قلت مثال  
لزيد  وشهد بأن ،سبع مائة ريال، وجاء ثالث ووشهد بأن لزيد على عمر  ،وجاء شخص واحد

بأن في ذمته سبع مائة، هذا  على عمرو ألف وخمسمائة ريال، السبع مائة كلهم تشهدون 
إجماع على السبع مائة، لكن ما زاد عنها محل خالف، وهل شرط البخاري لصحة الخبر 
عموم ا، أو في صحيحه فقط؟ نعم؟ هذا محل خالف بين أهل العلم، يعني هل إذا صح حديث ا 

هذا  في تاريخه، أو في األدب المفرد، أو في غيره، أو سأل عن أحاديث خارج الصحيح أن
الشرط منطبق عليه؟ أو أنه مشى عليه في صحيح لشدة تحريه، وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ 
محل..، كالم طويل ألهل العلم، المقصود أن العلماء كلهم جروا من بعد األئمة على تصحيح 
مكان اللقاء، وعملهم جار على هذا، وال يمنع أن يكون مسلم ا رأى أن  مجرد ثبوت المعاصرة، وا 

ذا مجرد احتياط ال اشتراط، من البخاري مجرد احتياط، وليس باشتراط، مثل ما ذكرنا عن ه
، السند المعنعن عند البخاري  محمول على االتصال، محمول على -رضي هللا عنه-عمر 

 االتصال بشرطه أن يثبت اللقاء، كيف؟
 طالب:......
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وكٌل في شرطه  عن محمول،يحمل على االتصال، كلهم محمول على االتصال، السند المعن
، اتصال.    الثاني التفصيل، أما كونه اتصاال 

 
 

 اقرأ.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 .وأصحابه أجمعين
 : -رحمه هللا تعالى-أما بعد قال الحافظ 

 ، أو الرفع والوقفتعارض الوصل واإلرسال
 صـــــر ثقـــــة فـــــي ا ظهـــــرواحكـــــم لو 

 

 ونســــــــــــــــــــــــب ا ول للنظــــــــــــــــــــــــار
 

ــــــــولي(( :بوصــــــــر  ))  نكــــــــاح إ  ب
 

ـــــــر ـــــــر :وقي ـــــــر: ا كث ـــــــظا  وقي  حف
 

 يقــــــــدح فــــــــي أهليــــــــة الواصــــــــر أو
 

ـــــــو ـــــــع ول ـــــــم للرف  أن ا صـــــــ  الحك
 

 وقيــــــــــر: بــــــــــر إرســــــــــاله ل كثــــــــــر 
 

 البخـــــــــار   وقضـــــــــى صـــــــــححوهأن 
 ج

ــــــر  مــــــع كــــــون مــــــن أرســــــله كالجب
 

ـــــــا  ـــــــم فم ـــــــظ إرســـــــال عـــــــدلث  يحف
 

 رأوامســـــــــــنده علـــــــــــى ا صــــــــــــ  و 
 

 كمـــــا حكـــــوا مـــــن واحـــــد فـــــي  ا و ا
 

سابق  "تعـارو الوصـر واإلرسـال، أو الرفـع والوقـف"فاي بااب  -رحماه هللا تعاالى-يقول الناظم 
ا إذا روي لااه شاااهد مسااند، أو  الكااالم فيمااا يعتضااد بااه المرساال، وهااو أنااه إن روي المرساال مسااند 

ا كاناااا حاااديثين، إذا كاناااا مرسااال آخااار يروياااه غيااار رجاااال المرسااال األول، فإناااه يتقاااوى، وهاااذا إذ
ا يروى مرة مرسال، ومارة مساند؛ يتقاوى،  حديثين يتقوى أحدهما باآلخر، لكن إذا كان حديث ا واحد 

 أو ال يتقوى؟ يتقوى إذا كانا حديثين، واحد مرسل، وواحد  مسند، نعم؟
 طالب:......

تقادم فيماا  حديث وحديث ثان، لكان لاو حاديث واحاد مارة ياروى مرسال، ومارة ياروى مساند، الاذي
يعتضد به المرسل إذا وجد حديث آخر مساند، فهاذا يتقاوى باه باال إشاكال، لكان إذا وجاد حاديث 
رساله، أو فاي رفعاه، أو وقفاه، هاذا محال الخاالف الاذي معناا،  واحد يختلف رواته في وصله، وا 

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 واحكـــــم لوصـــــر ثقـــــة فـــــي ا ظهـــــر

 

 ................................... 
، تعاارض فياه الوصال واإلرساال؛ القاول األول أناه  ، وروي موصاوال  يعني إذا روي حاديث مرساال 

، وهاااذا الاااذي واحكااام لوصااال ثقاااة فاااي األظهاااريحكااام بوصاااله، إذا كاااان راوياااه الاااذي وصاااله ثقاااة، 
ألن ؛ لمااذا؟ للمحققين من أصحاب الحاديث أناه يحكام بالوصالصححه الخطيب، وعزاه النووي 

فاالن عان فاالن عان  :يعناي إذا قاال فاي الخبار ،ةالثقاة مقبولا ل معه زيادة، والزيادة منصمن و 
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وروي مان طرياق آخار ماا  ،وصاله ،كذا: -صلى هللا عليه وسلم-فالن عن أنس قال رسول هللا 
 ، والزياادة مانيادة على من لام يصال؛ ألنه ز نس هو الراجحه ذكر ألنس، فالقول األول ذكر أفي

 :اإلمام في القول األول ي قال فيههذا الذالثقة مقبولة، و 
 واحكـــــم لوصـــــر ثقـــــة فـــــي ا ظهـــــر

 

 وقيــــــــــر: بــــــــــر إرســــــــــاله ل كثــــــــــر 
 

للطريااق  ، يعنااي احكاامباال احكاام إلرساااله لألكثاار :وقياال ،هيحكاام إلرسااال ،يعنااي يحكاام بإرساااله 
-الىرحماه هللا تعا-كما نقله النااظم  ،وهذا عزاه الخطيب لألكثر ،الثاني الذي لم يذكر فيه أنس

، يعناي فاي وطرياق لام ياذكر فياه أناس ،ناسن عنادنا طاريقين، طرياق ذكار فياه أإ لماذا؟ قاالوا: ؛
فنقتصاار علااى مااا  ،فيااه، أو مشااكوك فيااه؟ مشااكوك نااس متفااق عليااه، فااذكر أالااذي ذكرناااه نااامثال

ألن ثباوت أناس فاي الساند  ؛المشاكوك فياه ال ياذكر ونتارك المشاكوك فياه، ،اتفق عليه من الرواة
 ،بينمااااا علااااى القااااول األول ثبااااوت أنااااس زيااااادة، والزيااااادة ماااان الثقااااة مقبولااااة ،ك فيااااهأماااار مشااااكو 

ويصاارحون بااذلك، كمااا ساايأتي فااي زيااادات الثقااات، وأمااا علااى القااول الثاااني فااأنس مشااكوك فااي 
 .ويبقى الحكم لإلرسال، وهذا هو القول الثاني ،فيطرح المشكوك فيه ه،في ثبوت ،ذكره

 ونســــــــــــــــــــــــب ا ول للنظــــــــــــــــــــــــار
 

 ................................... 
 ،واألصاوليين أن صااححوه ،نساب ابان الصاالح القااول األول للنظاار مان الفقهااء "ونسـب ا ول"

اا–ماان أئمااة الحااديث المتااأخرين أبااو الحساان باان القطااان، واختاااره واختاااره  ،هو واختااار  اباان  -اأيض 
والزياادة مان  ،مان ثقاةألنهاا زياادة  ؛أناه يحكام بالوصال ،رجح عناد المتاأخرين، وهاو ماسيد الناس
أناه  ، وسايأتي تارجيحوسيأتي أن قول المتأخرين في قبول زيادات الثقاات مضاطرد ،الثقة مقبولة

، يحكااام للاااراجح بأناااه هاااو ت علاااى ماااا سااايأتي، بااال يحكااام باااالراجحال قاااول مضاااطرد فاااي الزياااادا
 لحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة.وا ،ويحكم لما عداه بأنه شاذ ،المحفوظ

 ونســــــــــــــــــــــــب ا ول للنظــــــــــــــــــــــــار
 

 أن صـــــــــححوه وقضـــــــــى البخـــــــــار   
 

وحكام باأن  ،مام البخااري قضاى لوصال، اإل))ال نكاح إال بولي(( :البخاري لوصل مماقضى اإل
 ، متصل:))ال نكاح إال بولي(( :حديث

ــــــر  ...................................  مــــــع كــــــون مــــــن أرســــــله كالجب
 

فكااأن  ،مااا فااي جااامع الترمااذي، ووصااله جمااع ماان الاارواةهااؤالء أرساالوا الحااديث ك، شااعبة وساافيان
البخاري جعل الكثرة في مقابل الحفظ عند شعبة وسفيان، واإلمام الترمذي ذكر العلة في ترجيح 
غير شاعبة وسافيان علاى شاعبة وسافيان حينماا خارج الحاديث، فشاعبة وسافيان رأيهماا واحاد، فاي 

 ا،ا إال مثل الترمذي، يعني علل دقيقة جد  وهذه علل ال يدركه ،فكأنه قول واحد  واحد، مجلس
فكأنه قول واحاد، ماا  ،في مجلس واحد ،وهما تلقياه عن شيخ واحد ،انيينسب القول لشعبة وسف

ويحقاق  فهال يالحاظ مان يصاحح ويارجح قاولين، اصاار  ؛لكان لاو تعادد المجلاس ،هو بقول اثناين
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هااذه الاادقائق الموجااودة عنااد  ن مثااليعنااي الااذين يخرجااون األحاديااث يالحظااو  ،الاادقائق مثاال هااذه
 حديث: "بوصر البخار   وقضى"يقول:  ،األئمة الكبار
 ))  نكــــــــــــاح إ  بــــــــــــولي((....... 

 

ــــــر   مــــــع كــــــون مــــــن أرســــــله كالجب
 

ألنااه  ، أنااه يحكاام لوصاال الثقااة؛ن اإلمااام البخاااري يقااول بااالقول األول: إوهاال نسااتطيع أن نقااول
اإلماااام البخااااري رجاااح اإلرساااال فاااي  أن نالاااو بحثناااا وجاااد، ))ال نكااااح إال باااولي(( :حكااام بوصااال
فال يعناي أن اإلماام البخااري حينماا حكام علاى  الوصل كما هنا، -اأحيان  –ورجح  ،مواطن كثيرة
 ،وال غير البخاري  ،هذا رأي البخاري : أو باإلرسال أننا نقول ،أو أحاديث بالوصل ،حديث واحد

فماا  ،رون إلاى كال حاديث علاى حادةاألئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضاطردة فاي هاذا، بال ينظا
البخاااري  واإلمااام ،كثياار مااا يحكاام أبااو حاااتم باإلرسااال ،ن يحكمااون بااهئوالقاارا ،ترجحااه المرجحااات

بالوصل، أو العكس، وقال مثال هاذا فاي ابان معاين، وقال مثال هاذا فاي الادارقطني، وغيارهم مان 
ح أحااد الطاارفين، إمااا األئمااة، يحكمااون علااى الحااديث بمااا يليااق بااه بمااا ترجحااه القاارائن التااي تاارج

مااا اإلرسااال، هااذان قااوالن متقااابالن، القااول األول: تاارجيح الوصاال، والثاااني: تاارجيح  الوصاال، وا 
 وهذا القول الثالث: "وقير"اإلرسال 

ـــــــظ ـــــــر: ا حف ـــــــر وقي ـــــــر: ا كث  وقي
 

 ................................... 
، األكثاار علااى كاااح إال بااولي(())ال نيعنااي ياارجح قااول األكثاار، كمااا فااي حااديث:  "وقيــر ا كثــر"

وصااله، ومماان أرسااله شااعبة وساافيان، فاارجح قااول األكثاار، وهاال نسااتطيع أن نقااول: إن البخاااري 
رجح قول األكثر؟ ال، ال نستطيع أن نقول: اإلمام البخاري رجح قول األكثر لمجرد الكثرة؛ ألنه 

ي األشاااخاص، أو فاااي فاااال شاااك أن الكثااارة ساااواء كانااات فااا "وقيـــر ا حفـــظ"يقابلاااه القاااول الراباااع: 
األوصاااف لهااا دور فااي التاارجيح، لكاان أحيان ااا راو واحااد ماان الاارواة يعاادل عشاارة ماان الاارواة، فااإن 
ذا نظرنا إلى العدد، والعدد كما يقول اإلمام الشافعي: أولى بالحفظ  نظرنا إلى وصفه رجحناه، وا 

مااام للكثاارة، وياارجح ماان الواحااد؛ ولااذا يختلااف أهاال العلاام، تتباااين أنظااارهم فااي هااذا، فقااد ياارجح إ
ــر"بعضااهم للحفااظ  ــر: ا كث وهااذا نقلااه الحاااكم فااي الماادخل عاان أئمااة الحااديث؛ ألن تطاارق  "وقي

يقااول: العاادد أولااى بااالحفظ ماان  -رحمااه هللا-السااهو والخطااأ إلااى األكثاار أبعااد، واإلمااام الشااافعي 
وثمااة قااول  "وقيــر ا حفــظ"الواحاد، يعنااي والسااهو والغفلااة يتطاارق إلااى الواحااد أكثاار ماان المجمااوع 

خامس ذكاره السابكي، وهاو تسااويهما، تسااوي الوصال واإلرساال، والمساألة ومحال الخاالف فيماا 
تقااان، يعنااي الوصاال يرويااه أكثاار، واإلرسااال يرويااه  لاام يظهاار فيااه تاارجيح، بغياار كثاارة، وحفااظ، وا 
ااااا؛ نقااااول: متساااااويان؛ ألن كثاااارة األوصاااااف تساااااوي كثاااارة  أحفااااظ، أو العكااااس، ولاااام نجااااد مرجح 

ذا تضاافر حفاظ أكثار مان شاخص فاي مقابال  األشخاص، والعبرة بالحفظ، والضبط، واإلتقاان، وا 
شاااخص يفاااوق كااال واحاااد مااانهم علاااى انفاااراده؛ ال شاااك أن هاااذا يحتااااج إلاااى مااارجح، يحتااااج إلاااى 
ماارجح، والحاااق فااي هاااذه المسااألة: مساااألة التعاااارض علااى ماااا ظهاار مااان اسااتقراء صااانيع األئماااة 



 
 

117 
 

227  
227 

 227 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

حكام  دي، والقطان أنهم ال يحكمون بحكم عام مضاطرد،المتقدمين، كأحمد، والبخاري، وابن مه
كلااي، باال ذلااك دائاار مااع القاارائن، فالااذي ترجحااه القاارائن ياارجح، ومثاال هااذا التاارجيح، ومثاال هااذا، 
إنما يخاطب به من تأهل، أما الطالب في بداياة الطلاب، وقاد أوصايناه باأن يكثار مان التخاريج، 

ارن أحكامااه بأحكااام األئمااة، ويعاارض عملااه والنظاار فااي األسااانيد، ويحكاام علااى األحاديااث، ويقاا
ال كيااف يادرك، وهااو ماا يعاارف  علاى أصااحاب الشاأن، فإنااه ال باد بااأن يتخاذ قاعاادة  مضاطردة ، وا 
القرائن، وال يعرف مرجحات، لكن هذه القرائن، وهاذه المرجحاات ملكاة تتولاد عناده بعاد اإلكثاار، 

أن ياارجح بااالقرائن، وتوجيااه الطالااب وبعااد المااران، وبعااد الدربااة، أمااا فااي أول األماار ال يسااتطيع 
المبتدأ، ومن فاي حكام المبتادأ إلاى أن يحااكي المتقادمين، ويارجح باالقرائن، وال يحكام بحكام عاام 

ااا–هااذا تضااييع، وتوليااد للجااراءة علااى العلماااء، وعلااى الساانة  مضااطرد؛ هااذا تضااييع لااه، ، -أيض 
درها األصلية، بأساانيدها، ففي أول األمر الطالب يخرج، ويستخرج األحاديث بطرقها، من مصا

بألفاظهااا، ثاام ينظاار فااي األسااانيد ماان خااالل كتااب الرجااال ماان حيااث االتصااال واالنقطاااع، وماان 
حيث القوة والضعف، ثم بعد ذلك يارجح علاى ضاوء قواعاد مضاطردة عناد أهال العلام المتاأخرين 

حادياث، ثام التي قرروها في كتبهم، ثام بعاد ذلاك إذا تهياأ لاه، وتيسار أن يحكام علاى عشارات األ
مئات األحاديث بهذه الطريقة تتولد له الملكة، ال سيما إذا اعتنى بأحكام األئماة، وعارض عملاه 
على أهل االختصاص، ثم إذا مشينا على القول الرابع، ورجحنا األحفاظ، إذا مشاينا علاى القاول 

روايتاه،  هاذا األحفاظ الاذي رجحناا "فما إرسـال عـدل يحفـظ"بعد ذلاك  "وقير: ا حفظ ثم"األخير 
سواء كانت متصلة أو مرسلة، إذا رجحناه بالمقابل المرجوح؛ هال نقادح فياه، وفاي مروياه؛ ألنناا 
رجحناا غيااره علياه؟ اآلن وجاادنا أحفاظ، ورجحنااا روايتاه علااى رواياة غيااره، الغيار هااذا الاذي رجااح 

- األحفااظ عليااه، المرجااوح، هاال هااذا قااادح فيااه، وفااي مرويااه؟ ألننااا رجحنااا عليااه، يقااول الناااظم
 :-رحمه هللا تعالى

................................... 
ـــــــة الواصـــــــر.... ـــــــي أهلي  يقـــــــدح ف

 

ـــــــظ  ـــــــا إرســـــــال عـــــــدل يحف ـــــــم فم  ث
 

    ................................... 
 

يعنااي فااي ضاابطه، اللهاام إال إذا كثاارت هااذه المخالفااة، يعنااي رجحنااا ماارة عليااه؛ مااا نقاادح فيااه، 
كاان إذا كااان ديدنااه مخالفااة الثقااات، كلمااا قارنااا أحاديثااه بأحاديااث رجحنااا ماارتين؛ مااا نقاادح فيااه، ل

الثقااات؛ رجحنااا الثقااات عليااه، معناااه أنااه مرجااوح، ال يحفااظ، وعلااى هااذا يقاادح فااي روايتااه؛ ألنااه 
 يخالف الثقات، وال يوافقهم:

 يقــــــــدح فــــــــي أهليــــــــة الواصــــــــر أو
 

 ................................... 
أو فااي مساانده علااى  "مســنده علــى ا صــ "فااي  "أو"، "مســنده"فااي  و""أهااذه بمعنااى الااواو  "أو"و

األصح، فإن قيل: كيف نرد حديثه، وال نقدح فيه؟ كيف نرد حديثه، وال نقدح فياه؟ الجاواب: أن 
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نمااا هااو مجاارد احتياااط، يعنااي بااان لنااا  الاارد إنمااا هااو مياال، واسااترواح ال علااى ساابيل القطااع، وا 
رائن عناااد غيرناااا تااارجح القاااول اآلخااار، نعااام إنماااا هاااو وظهااار لناااا مااان خاااالل قااارائن، قاااد يوجاااد قااا

ــى االحتياااط، وعاادم القاادح فيااه؛ إلمكااان إصااابته، باال قااد يوجااد مااا يرجحااه علااى مااا رجحنااا  "عل
ألن  "أن ا ص  الحكم للرفع"كما قال ابن الصاالح  "أن ا ص "أي أهل الحديث  ا ص  ورأوا"

ة تعااارض الوصاال واإلرسااال، يعنااي طريااق راويااه مثباات، هااذه المسااألة الثانيااة، انتهينااا ماان مسااأل
ذكر في الصحابي، وطريق ما ذكر فيه الصحابي، وذكرنا فيها األقوال الخمساة، وعرفناا أناه ال 
يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد؛ ألن أحكام األئمة ال تؤيد االضطراد، الذين عليهم المعول، 

أهال الحااديث أن األصااح  أوا""ور وهام أصااحاب الشاأن، مسااألة تعاارض الوقااف مااع الرفاع، يقااول: 
يعنااي روي ماان طريااق، ورد ماان طريااق فيااه: فااالن عاان  "الحكــم للرفــع"كمااا قااال اباان الصااالح: 

، وروي من طريق آخار: فاالن -صلى هللا عليه وسلم-فالن عن فالن عن أنس قال رسول هللا 
يعناي أهال  "رأوا"، يقاول: -الساالمعلياه الصاالة و -عن فالن عن أنس قال، ما رفعه  إلى النبي 

لمااااذا؟ ألن راوياااه مثبااات، وغياااره سااااكت، يعناااي الاااذي روى  "أن ا صـــ  الحكـــم للرفـــع"الحاااديث 
، وصاارح برفعااه إليااه، مثباات للرفااع، والااذي رواه ماان -صاالى هللا عليااه وساالم-الخباار بااذكر النبااي 

هل هو ناٍف للرفع، أو غير ناٍف، أو ساكت؟ ساكت،  -السالمعليه الصالة و -دون ذكر للنبي 
اا، واألول أثبات الرفاع، لو ا فترضنا أنه ناٍف، لو رواه عن أناس مان قولاه، وقاال: لام يثبات مرفوع 

"رأوا أن قلنا: المثبت مقدم على النافي، فكيف يكون في حالة ما إذا كاان الثااني سااكت ا؟ هاا هام 
ولاو كاان  "مـن واحـد"كان االخاتالف  "ولو"ألن راويه مثبت، وغيره ساكت  ا ص  الحكم للرفع"

اا، ومارة رواه موقوف اا، ولاو كاان االخاتالف ا "مـن واحـد الختالف من واحد، يعناي مارة رواه مرفوع 
أي الجمهاور،  "كما حكوا"الوصل الذي تقدم، الذي تقدم، المسألة األولاى  "و ا"في الرفع  في  ا"

رحمااه هللا -وصاارح بااه اباان الصااالح، صاارح اباان الصااالح بتصااحيحه، وحماال اإلمااام الشااافعي 
لمرفااوع علااى أنااه روايااة الااراوي، والموقااوف علااى أنااه رأيااه، واسااتنباطه، واجتهاااده، فااال ا -تعااالى

تعارض بينهماا، هاذا ماا حمال علياه الشاافعي مثال هاذا االخاتالف، مساألة تعاارض اإلرساال ماع 
الوصل، ومسألة الرفاع والوقاف، حينماا ذكار فاي المساألة األولاى أربعاة أقاوال، ولام يساق األقاوال 

نية، أال يمكان أن يقاول فاي تعاارض الوقاف ماع الرفاع مان الخاالف، ويجارى فياه في المسألة الثا
 من الخالف ما جرى في المسألة األولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة األولى؟ نعم؟

 طالب: تختلف.
 كيف تختلف؟
 طالب:......

 كيف؟ هو حديث، هذا حديث واحد؟
 طالب: ه ا يزيد، و اك ينق .



 
 

119 
 

229  
229 

 229 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 والوقف؟ ال يذكره. والوصل واإلرسال؟ والرفع
 طالب:  ، ال   يرفع يزيد على الوقف، يزيد على نف  الصحابي.

 والذي يصل يزيد على من أرسل.
 طالب:......

وعاادم  ،-الساالمعلياه الصاالة و -ال، لاو دققات النظار ماا وجادت فرق اا، المساألة فاي إثباات النباي 
ي، وعادم إثباتاه، وماا الفارق بينهماا؟ إثباته في الوقف والرفع، المساالة الثانياة فاي إثباات الصاحاب

يعني لو أجري الخالف في األربعة األقوال في المسألتين؛ ما يظهر فيه فرق بين المسألتين، ال 
يظهر فرق في المسألتين؛ ألنه في المسالة األولى الخالف في ذكر الصحابي وعدمه، المساألة 

دمه، فما قيل في األقوال السابقة ترد وع -السالمعليه الصالة و -الثانية الخالف في ذكر النبي 
هنا، لمن قال: يحكم لوصل الثقة، يحكم لرفع من رفع؛ ألنها زيادة الثقة، مثل نظير ذلك، ومن 
قال: بل اإلرسال لألكثر؛ ألن الزائد مشكوك فيه ذكر الصاحابي، قاال: ألن رفعاه مشاكوك فياه، 

 يقول: وترجيح األكثر، وترجيح األحفظ وارد في الموضعين؛ ولذا
................................... 
ـــــــو ـــــــع ول ـــــــم للرف  أن ا صـــــــ  الحك

 

 ..............................رأوا  
 

ـــــــي  ا و ا .........  مـــــــن واحـــــــد ف
 

أي الجمهاور، وصارح باه  "فـي  ا، و ا كمـا حكـوا"في الرفع، وفي الوصل، يعني فاي المساألتين 
الساند، علاى ماا ذكرنااه ساابق ا، فيماا إذا اتحاد الساند، ابن الصالح، ومحل الخالف فيما إذا اتحد 

اا، وهاو الاذي يعتضاد باه المرسال  أما إذا اختلف فال يقادح أحادهما فاي اآلخار، إذا كاان ثقاة  جزم 
الذي تقدم الكالم فيه، في المسألة األخيرة حكى الخطيب عن أكثر أهل الحاديث أن الحكام لمان 

؟ الخطيب البغادادي حكاى عان أكثار أهال الحاديث: وقف، هو ما يقول: إن األصح الحكم للرفع
إن الحكم لمن وقف، كما حكى، وعزا ألكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل، فااجتمع القاوالن 
علااى صاافة واحاادة، ونقلهمااا واحااد فااي المسااألتين، فااي مسااألة الرفااع والوقااف أال يمكاان أن يحكاام 

ثقاااة كلهااام بمنزلاااة واحااادة؛ نااارجح لألكثااار؟ يعناااي إذا اتحااادت الصااافات، ثقاااة يعارضاااه أكثااار مااان 
ال ال؟ نااارجح األكثااار، مجموعاااة مااان الااارواة يعارضاااهم ثقاااة يعاااادلهم ويزياااد علااايهم فاااي  األكثااار، وا 
الحفظ والضبط واإلتقان، أال يمكن أن نرجحه؟ ممكن، إذ ا األقوال المتأتية في تعارض الوصل، 

 واإلرسال يمكن أن تأتي في تعارض الوقف مع الرفع.
 لم على عبدك ورسولك.اللهم صل   وس
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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 الرحيم بسم هللا الرمحن
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 ، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.وأصحابه أجمعين

 في ألفيته: -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 
 التدلي 

   مــــنســــناد كمــــن يســــق  تــــدلي  اإل
 

ـــــــوهم اتصـــــــا    ـــــــال: ي ـــــــف وق  واختل
 

ــــــــا صــــــــرحا ــــــــرون قبلــــــــوا م  وا كث
 

 عمــــاا  وفــــي الصــــحي  عــــدة كـــــ
 

 شـــــــــــــعبة  و الرســـــــــــــو  و مـــــــــــــه
 

 أن يصـــــف الشـــــيخ بمـــــا   يعـــــر 
 

 فشــــــــــــره للضــــــــــــعف واستصــــــــــــبار
 

 و)أن( (ن)عحدثـــــــــه ويرتقـــــــــي بــــــــــ 
 

ـــــــ  فق ـــــــث   افــــــي أهلـــــــه فــــــالرد مطلق 
 

ـــــــــــــاتهم بوصـــــــــــــله وصـــــــــــــححا  ثق
 

ــــــــــتاهشــــــــــ و كـــــــــــ ــــــــــده وف  يم بع
 

ـــــــــــــدلي  للشـــــــــــــيو  ـــــــــــــه الت  ودون
 

ــــــــــــــف ــــــــــــــه و ا بمقصــــــــــــــد يختل  ب
 

ــــــــوهم اســــــــتكثارا وكـــــــــ ــــــــب ي  الخطي
 

ــــــــــــــــه بمــــــــــــــــرة والشــــــــــــــــافعي  أثبت
ــــــــي:     وشــــــــرها أخــــــــو التســــــــوية قل

 
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 أما بعد:

 : -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
الدلس متقاربان والغلس و  هو اختالط الظالم،بالتحريك و  ،سلَ التدليس: التدليس مأخوذ من الدَّ 

كأن الراوي لتغطيته بمن أسقطه إذا أسقط من إسناد  في المعنى والوزن، اختالط الظالم؛
لى ر في اسم الشيخ الذي اشتهر به إلى ما لم يشتهر به كأنه غطى أمره عالحديث أو غيَّ 

 ظلمة مختلطة، ال يستطاع التمييز فيها. ا؛الواقف عليه، فأظلم، فصار دلس  
والتدليس من أنواع السقط الخفي الذي ال يتنبه له كثير من المتعلمين، بخالف السقط الظاهر 
الذي تقدم الكالم فيه من التعليق واإلرسال واالنقطاع واإلعضال يدرك بالمواليد والوفيات، 
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 ،يس واإلرسال الخفي أمره أشد، ال يعرفه إال من كانت لديه خبرة ومعرفة ودربةسهل، لكن التدل
مكان لقاء بعضهم لبعض وعدم  ،واطالع على الرواة وطبقاتهم وشيوخهم واآلخذين عنهم، وا 

 والتدليس خلط بعضهم كابن الصالح ومن دار في فلكه بينه وبين اإلرسال الخفي. ،إمكانه
ال  ،د أن نعرف أحوال الراوي مع من روى عنه، ال بد أن ننتبه لهذاببين النوعين ال وللتمييز وا 
عليه -عن النبي  يعني إذا روى أبو هريرة مثال   يز لنا التدليس من اإلرسال الخفي؛لن يتم

ال إرسال؟ إرسال ؛مما لم يسمعه منه بصيغة موهمة -الصالة والسالم ولم  ،هذا تدليس وا 
 يصف أحد أبا هريرة بالتدليس.

ه وال ئلكن لم يتمكنوا من لقا -عليه الصالة والسالم-مخضرمون الذين عاصروا النبي ال
ال إرسال؟ إرسال خفي. ؛السماع منه، إذا رووا عنه بصيغة موهمة  تدليس وا 

إذن ال بد من معرفة حال الراوي مع من روى عنه، حال الراوي مع من روى عنه ال تخلو من 
ن عن فالن فال يخلو إما أن يكون الراوي قد سمع من هذا أربع صور، إذا وجدت في إسناد فال

سماع الراوي األولى والصورة األولى أن يثبت  الحالالشيخ، أو يكون لقيه ولم يثبت سماعه، 
ن روى عنه ولو لم يثبت سماعه منه، الثانية أن يثبت لقاء الراوي لم لمن روى عنه، والحال

الرابعة: أن تنتفي  لراوي ومن روى عنه، الحالالمعاصرة بين االثالثة: أن تثبت  الحال
المعاصرة، فإذا روى الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث، روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة 

، إذا روى الراوي عمن سمع منه أحاديث، لكن ما سمع منه هذا افهذا تدليس اتفاق   ؛موهمة
 .افاق  هذا تدليس ات "قال"و "،أن"و "،عنا"الحديث بصيغة موهمة ك

والصيغ الموهمة  ،ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة الراوي عمن لقيه، ما لم يروه عنه؛إذا روى 
 هي التي تحتمل االتصال واالنقطاع. " و"قال"،أنَّ "و "عن"

ا–إذا روى عمن لقيه ما لم يروه عنه، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذه تدليس   ،-أيض 
: إذا روى الراوي عمن عاصره، ثبتت المعاصرة، لكن لم يثبت الحال الثالثةوعليه الجماهير، 

ولم يسمع منه، إذا كان لم يلقه فمن باب أولى لم  الذي عاصره اللقاء، روى عن هذا الشخص
يسمع منه، فإذا روى عنه بصيغة موهمة فاإلرسال الخفي، وعدها ابن الصالح ومن تبعه من 

ذا قلنا بأن هذه الصور التدليس، وحكاها ابن عبد البر في مقدمة ا من  ةلتمهيد عن بعضهم، وا 
-قلنا: لم يسلم من التدليس أحد، وال بعض الصحابة، ممن أكثر روايتهم عن النبي  ؛التدليس

الصورة الرابعة: أن ذي تقدم ذكرهم في مراسيل الصحابة، بالواسطة ال -عليه الصالة والسالم
ووجدنا هذا الراوي ولد سنة  ،كتب التراجم حثنا فيبيعني إذا  ؛يروي الراوي عمن لم يعاصره

أو مائة وواحد، أو مائة واثنين، أو تسعة وتسعين، أو  ،مائة، ومن روى عنه مات سنة مائة
إرسال ظاهر، وليس بإرسال خفي، قال ابن  ؛فهذا انقطاع ظاهر "بصيغة موهمة"قبل ذلك 

لمجرد أن  ؟ إليهام الصيغة؛ا؛ لماذاوسمى هذه الصورة تدليس   ،عبد البر عن بعضهم: أنه شذ
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ال ما هو بظاهر؟ اآلن  ،الصيغة موهمة بهذا الحصر نستطيع أن نفرق بين األنواع، ظاهر وا 
واإلرسال الظاهر الذي هو االنقطاع؟ بهذه  ،واإلرسال الخفي ،بان لنا الفرق بين التدليس

في ذلك مع عدم األربعة كلها حجة من يرى أنها كلها تدليس بما يبين، واألحوال  الطريقة
، ولم المعاصرة أن الصيغة موهمة، الصيغة محتملة للسماع وغيره، لكن إذا احتملت الصيغة

؛ ألن التدليس من االختالط، من اختالط الظالم، اهل نقول بأن هذا تدليس؟ أبد   يحتمل السن؛
ليد والوفيات بالموا ،هذا ما فيه اختالط، هذا معروف بالتواريخ ؛فإذا روى الراوي عمن لم يدركه

وأن الصورة األولى والثانية تدليس، والثالثة إرسال خفي، والرابعة  ،معروف، إذا عرفنا هذا
 :-تعالى رحمه هللا-نأتي إلى كالم الناظم ع ظاهر، انقطا

 تدلي  اإلسناد كمن يسـق  مـن
  

 حدثــــــــه ويرتقــــــــي بــــــــأن وعــــــــن 
 

فجعل  عني الناظم تبع ابن الصالح؟ يما الفائدة من التقييد بتدليس اإلسناد ؛تدليس اإلسناد
من اإلسناد؟ فكيف  ايوخ، تدليس الشيوخ، الشيوخ أليسو وقسيمه تدليس الش ،تدليس اإلسناد قسم

على كل حال س اإلسناد؟ لكنه واقع في اإلسناد، وقسيم لتدلي ،يكون تدليس الشيوخ في مقابل
الداعي لتقسيم هذا النوع إلى  في النوعين وفي القسمين تدليس، وهما واقعان في اإلسناد، فما

 ، وشيوخ، نعم؟قسمين: إسناد
 طالب:......

وتدليس  ،األسباب التي تحمل على التدليس سيأتي متعددة، ويشترك فيها تدليس اإلسقاط
قلنا تدليس اإلسناد الذي فيه اإلسقاط، أو تدليس  دليس الشيوخ، أنواع التدليس سواءٌ وت ،اإلسناد

كلها واقعة في اإلسناد،  تدليس التسوية، أو تدليس الشيوخ؛ ، أوالعطف، أو تدليس القطع
: تدليس كلها واقعة في اإلسناد، لو قيل مثال   ذه األنواع قسيمة لتدليس اإلسناد؟فلماذا جعلت ه

وتدليس القطع؛ ألنها ليس فيها إسقاط، فيها زيادة، وتدليس اإلبهام،  ،اإلسقاط، وتدليس العطف
ال ما هو بواضح؟ وأما كون األول  الذي هو تدليس الشيوخ تدليس إسناد، عندهم، واضح وا 

والبقية ليست تدليس إسناد كلها في اإلسناد، أليس تدليس اإلسقاط في اإلسناد؟ تدليس العطف 
ال في غير اإلسناد؟ في  ا، ويعطف عليه شيخ  ايذكر شيخ   غير مسموع له؛ في اإلسناد، وا 

بدون صيغة، فهذا في اإلسناد،  ام يسكت، أو يذكر شيخ  ث ااإلسناد، تدليس القطع يذكر شيخ  
ال في المتن؟ في اإلسناد، تدليس  تدليس الشيوخ؛ يسمي شيخه بما ال يعرف به؛ في اإلسناد، وا 

ال في غير اإلسناد؟ في اإلسناد. االتسوية؛ يسقط ضعيف    بين ثقتين؛ في اإلسناد، وا 
رنا منها المعلق، وذكرنا منها كذعة أقسام، فسيم االنقطاع إلى أرباستشكلنا فيما سبق تق نحن

، وهي كلها انقطاع، وكل واحد منها منها المرسل، وذكرنا منها المعضل المنقطع، وذكرنا
إنهم سموا هذه التسميات من أجل أن  :يسمى إسناد منقطع، يعني غير متصل، وهذا قلنا
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ال فاألصل أن االنقطاع يشمل ال جميع، ضد االتصال، يخصوا كل نوع باسمه الخاص، وا 
ال فكلها  وكلها غير متصلة، ونظيره ما عندنا، هم أرادوا أن يسموا كل نوع باسمه الخاص، وا 

 في اإلسناد، ولكن منها ما فيه إسقاط، ومنها ما ال إسقاط فيه، فيه إبهام وتلبيس.
، وتدليس الشيوخ ،على كل حال هم جروا على هذا قالوا: التدليس قسمان: تدليس اإلسناد

ا–تدليس البلدان، وفيه  -اأيض  –يأتي أنه أكثر من هذه األقسام؛ ألن فيه و   تدليس -أيض 
عليه الصالة -يضيف الراوي جملة في المتن المرفوع إلى النبي يعني لما  المتن، وهو المدرج؛

، تدليس المتن، تدليس البلدان؛ امن غير نسبة إليه، هذا تدليس، سماه بعضهم تدليس   -والسالم
نما يقول الراوي: حدثني فالن بقرطبة، وحدثني فالن بما وراء النهر، حدثني فالن بالقدس، حي

وهو يريد أحياء في بلده، ما سافر، وال راح وال جاء، يوهم أنه رحل من أجل طلب الحديث؛ 
 هذا تدليس.
 : -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 

 تـــدلي  اإلســـناد كمـــن يســـق  مـــن
 

 حدثــــــــــه ويرتقــــــــــي بعــــــــــن وأن 
 

ال فاألصل وأنَّ   فيه الراوي ل ، والسند المؤنن الذي مضى الحديث فيه ما يقو بتسكين النون وا 
هذا تدليس اإلسناد يسقط من حدثه، ويرتقي إلى شيخ شيخه بعن وأن،  ا إلى آخره،أن فالن  

ال إذا لم يثبت لقا ال ما يؤثرؤ ويكون مع ذلك قد ثبت له لقاء من ارتقى إليه، وا  ؟ ه له، يؤثر وا 
ن لم تثبت ايؤثر في اإلسناد لكن ما يكون تدليس   ، فإن عاصره فهو اإلرسال الخفي، وا 

إال إذا ثبت اللقاء، ومن باب أولى  االمعاصرة فاالنقطاع الظاهر، أما هذا القسم ال يسمى تدليس  
إذا ثبت السماع، ويرتقي بعن وأن وقال؛ ألن هذه حكمها واحد محمول على االتصال 

"يوهم بالتدليس، وقال:  اعروفين عند أهل العلم أن ال يكون الراوي موصوف  بالشرطين الم
" ، لكن بينهما في هذا ، زيد لقي عمر ا، يوهم السامع أن السند متصال  يوهم اتصاال   اتصاال 

، فيرتقي إلى عمرو، بصيغة موهمة االحديث على وجه الخصوص بكر، يأتي زيد ويسقط بكر  
 ،، ارتقى لمن فوق شيخه بصيغة موهمةا، فمثل هذا يسمى تدليس  اومحتملة، وقد لقي زيد عمر  

، هذا إذا ثبت السماع، أما إذا افهذا تدليس اتفاق   ،ومن باب أولى إذا ثبت السماع ،واللقاء ثابت
 واخت لف" "يوهم اتصا   كان مجرد لقاء ولم يثبت السماع فهو عند الجماهير تدليس، وقال: 

هذا أو أنهم مضعفون بسبب  ع؟هم عدول ال يؤثر فيهم هذا النو هل  ؛واختلف في حكم أهله
كل من  االرد مطلق   ا"فالرد مطلق   ،واختلف في أهله" التدليس؟ وهل ما يروونه مقبول أو مردود؟

ال ما صرح ثبت عنه التدليس فهو مردود  ، كثير التدليس، مطلق ا مردودقليل التدليس؛ صرح وا 
ثقف  ف"ق  ثُ  افالرد مطلق  " اأو نادر   اكان تدليسه كثير   ع أو ال، وسواءٌ ا سواء  بين السمافالرد مطلق  
كان تدليسه  ، سواء  بين السماع أو ال، وسواءٌ حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم ؛يعني وجد

كان ال يدلس إال عن ثقة أو يدلس عن كل أحد؛ ألن أصل التدليس  ا، وسواءٌ أو كثير   قليال  
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، وال يجرح هذا في الراوي المدلس؛ اح، والقول الثاني يقابله القبول مطلق  جرح، أصل التدليس جر 
ألن غاية ما في التدليس أنه كاإلرسال، غاية ما فيه أنه كاإلرسال، واألكثرون وهذا القول 

األكثرون القول  "ثقاتهم بوصله وصححا" " ألف اإلطالقواألكثرون قبلوا ما صرحا"الثالث: 
ة، أو قول، ، وبين ما فيه عنعنة، أو أنأنفيه تصريح بالسماع أو التحديثالثالث فرقوا بين ما 

ح فيه يعني ما روي بصيغة موهمة هذا يرد حتى يتبين سماعه بطرق أخرى، وما صر 
 بالتحديث بالوصل هذا مقبول:

 ثقـــــــــاتهم بوصـــــــــله وصـــــــــححا    وا كثــــــرون قبلــــــوا مــــــا صــــــرحا
 

لقول الثالث، والقول الرابع التفصيل: فمن يعني من قبل الخطيب وابن الصالح، صححوا هذا ا
ال فال، الرابع التفصيل: فمن كان ال يدلس إال عن ثقة قبل  ،كان ال يدلس إال عن ثقة قبل وا 

ال فال، والخامس: إن كان تدليسه نادر   ال فال، وال شك أن م اوا  ن األئمة من احتمل قبل وا 
، منهم من ال اطان، تدليسه نادر جد  بن سعيد الق تدليسه، من احتمل األئمة تدليسه كيحيى

ن عند يدلس إال عن ثقة كسفيان بن عيينة، هذا احتمل األئمة تدليس؛ ألن طبقات المدلسي
تقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" خمس، الطبقة تعريف أهل الالحافظ ابن حجر في كتابه: "

، وهذا احتمل األئمة قطان مثال  كال ايوصف به إال نادر   يعرف تدليسه، أو من لم من لم األولى:
ال  ا، يقبلون كل ما جاء عنه، أو احتمل األئمة تدليسه لقلة تدليسه بجانب إمامته، وأيض  هتدليس

ال يقبل حتى يصرح، الطبقة  :وهذا احتمل األئمة تدليسه، فال يقال ،يدلس إال عن ثقة كسفيان
ثقة، فمثل هذا هو الذي يتوقف فيه،  من أكثر من التدليس عن الثقات وغيرهم مع كونه :الثالثة

 :وهذا كثير ،فال يقبل منه إال ما صرح
 وكهشــــــــــــيم بعــــــــــــده وفــــــــــــتا    وفــي الصــحي  عــدة كــا عما

 

مثل هؤالء ال يقبل تدليسهم إال إذا صرحوا، لكن تدليسهم وعنعناتهم في الصحيحين مقبولة عند 
ذا دلس أهل العلم، يعني أبو الزبير عن جابر مثال   في غير الصحيح ال يقبل حتى  مدلس، وا 

يصرح؛ ألن ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم فهذا مقبول بدون تردد؛ ألن عنعنات 
مامتهما، وتلقي األمة  االمدلسين في الصحيحين مقبولة، إحسان   للظن بالشيخين، ولتحريهما وا 

قبول تدليساتهم، للكتابين بالقبول، وألنها فتشت ووجد كثير منها مصرح به، أمور كثيرة تحتف ب
قوال، وطبقاتهم خمس، عرفنا الطبقة األولى والثانية المدلسين فيهم خمسة أالحاصل أن هؤالء 

 ، فهذا ال يقبل ولو صرح، الرابعة، نعم؟والثالثة، الرابعة: من جرح بغير التدليس
 ...طالب:...
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ذا وقف الخامسة نعم، من يحفظ؟ على تدليسه  من أكثر من التدليس، وهو مجروح بغيره، وا 
ال عن ضعفاء، فمثل ت وغير الثقات، لكن هذا ال يدلس إيدلس عن الثقا سمى غير ثقة، الرابع

 وابن الصالح. ،يعني صححه الخطيب "وصححاولو صرحوا " ،هؤالء ال يقبلون 
عرفنا تدليس اإلسناد وهو أن يروي الحديث عن شيخ، ويرويه الشيخ عن شيخ ثان، ويكون 

ويرتقي إليه  ،قي الراوي الثاني، ما هو بشيخه، لقي شيخ شيخه، فيسقط شيخهالراوي األول قد ل
بعن، واللقاء موجود، والواقف على اإلسناد يقول: ما فيه إشكال، ال سيما إذا كان ليس لديه 

 خبرة، فمثل هذا تدليس إسقاط، تدليس إسناد.
يأتي بشيخه الحقيقي  عن فالن،و تدليس العطف، يقول: حدثني فالن وفالن، حدثني زيد وعمر 

فسه: حدثني فالن لم يسمع منه، ويضمر في ن اسمع منه، زيد سمع منه، ثم يعطف عليه شيخ  
لي، أو فالن لم يحدثني، هذا تدليس عطف، ومنه تدليس القطع، فال يأتي  وفالن غير مسموعٍ 

يقول: زيد أو يأتي بصيغة ويسكت، ثم يأتي باالسم، إما أن يأتي باالسم بغير صيغة ف ،بصيغة
عن فالن، عن فالن، ال يأتي بصيغة، أو يقول: حدثني، ويسكت ثم يقول: فالن عن فالن، 
هذا قطع، وليس من هذا النوع صنيع اإلمام النسائي، الحارث بن مسكين، بدون صيغة، 

ما  ؛الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، يعني صرح أنه سمع، لكنه أسقط الصيغة
وجادته في غيره من الشيوخ؛ لماذا؟ لماذا يذكره بغير صيغة؟  ،كما هي عادته قال: أخبرنا،

 نعم؟
 طالب:......

، ويتهم بالغنى والثراء بسبب هذا، والحارث بن اكان يهتم بمظهره كثير   -رحمه هللا-النسائي 
مسكين إمام محدث ثقة، لكنه يأخذ على التحديث أجرة، لما جاء النسائي لحلقة الحارث بن 

فاختفى وراء  ،وقد يكون طلب منه أجرة زائدة، فما رضي النسائي ،سكين طلب منه أجرةم
وال يدفع أجرة، فلكونه لم يقصد بالتحديث، هو ما قصد؛ ألنه  ،وصار يسمع الحديث ،سارية

طرد من الدرس، فلكونه لم يقصد بالتحديث حذف الصيغة؛ لئال يخبر بغير الواقع، لو قال: 
، مع أن األكثر ال اأهل العلم يستروح أن أخبرنا وحدثنا إذا كان مقصود  أخبرنا، وكثير من 

 :وكل منهم يصرح بقوله ،ويحدثون  ،يشترط القصد، بدليل أنه تكثر الجموع في مجالس الشيوخ
، لكن لما كان النسائي من رف، وال علم به الشيخ أصال  ، وال عُ احدثنا، ولو لم يكن مقصود  
وال يستطيع  ،ولكون الحارث بن مسكين ثقة عند اإلمام النسائي الورع بمكان حذف الصيغة،

ال بعض الناس لو  أن يفوت حديثه، ولو وقعت له من غير طريقه، لم يهدر الرواية عنه، وا 
تكن مشكلة، لكن الشيخ حصل له أدنى مشكلة من الشيخ ما وقف عليه، أدنى إشكال، لو لم 

أو يأتي  ،عن كون الشيخ إما أن يتكلم عليه فضال   تجد الطالب يهجر الدرس، ما احتفى به؛
ولو لم تكن مقصودة للشيخ، بعض الطالب ما يتحمل  ،بكلمة يضحك منها بعض الحاضرين
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هذا، وال يصبرون، مع أن من أدب الطلب كما نص على ذلك أهل العلم أن يصبر الطالب 
مثل هذه األساليب  على جفاء الشيخ، هذا إذا قدر أن هذا جفاء، وبعض المشايخ يعمد إلى

لتأديب الطالب، وشيخ من الشيوخ حلقته عامرة، لكن طريقته في القراءة كل واحد يقرأ بكتاب، 
في الدرس، الدرس يطول بعد صالة الصبح ويطول،  ايعني يقرأ عليه يمكن عشرين كتاب  

فالحظ على واحد من الطالب وهو حديث عهد بزواج، بعرس أنه يقول: الدرس يمتد من 
ة الصبح ثالث ساعات فيصلي في المسجد الذي بجوار بيته، ما يصلي مع الشيخ، ويأتي صال

الطلبة كلهم يحضرون الصالة مع الشيخ، كل الذين  ،ويجلس في الحلقة بعد ربع ساعة مثال  
ويراه الشيخ إذا جاء وجلس، في أول يوم عادي،  ،يقرءون يحضرون مع الشيخ، وهذا يتأخر

وصله الدور قرأ، في اليوم الثاني قرأ، في اليوم الثالث لما وصله الدور  الشيخ يقرأ، لما تركه
قام الشيخ وتركه، فصار يبادر، هذا أسلوب يربي به الشيخ هذا الطالب الذي فاته من قراءة 
أربعة كتب أو ثالثة، ما هي المسألة عبث، ودروس الشيوخ كثير ممن أدركناهم بهذه الطريقة، 

في حلقة، وفي درس  اي يشرح ثالثين كتاب  غالقراءات؛ ألن الشيخ يب إفادة الطالب من سماع
تقرأ عليه، أو حتى عشرة كتب، أو خمسة كتب، لكن طريقتهم تقرأ هذه  اواحد، أو عشرين كتاب  

الكتب ويعلق عليها بتعليق خفيف ويصحح اللفظ، ويعدل اللحن وما أشبه ذلك، ويستفيد 
ثالثة كتب، الشيخ يريد أن يربي الطالب،  خر يفوته مثال  الحضور فائدة كبيرة، فهذا الذي يتأ

لمسجد قبل إقامة الصالة، معنى أن الشيخ جاء قبل أذان الصبح والطالب كلهم توافروا في ا ما
قريب عهد بعرس، والشيخ يعرف ذلك؛ لكن العلم ال يعدل به  ولو كنت وأنت لوحدك تأتي؟

 .شيئ ا
، وبعضهم هداه هللا يترك اهم يأتي وكأنه يدفع دفع  أن كثير من -مع األسف-اآلن طالبنا 

الكتاب في المسجد، وال يعرف الكتاب إال في الدرس، مثل هذا ينص أهل العلم على أنه قل 
على أن يفلح، المسألة تحتاج إلى جد، هو الذي جرنا إلى هذا أن على الطالب أن يصبر 

ال ما معناه؟ يصبر الطالب على الشيخ، والمريض  إن لم جفاء شيخه، ما هو مخاطب بهذا، وا 
بالمقابل الشيخ  -اأيض  -ومتى يتعلم هذا؟ كما جاء في النظم،  ؟على الطبيب، متى يشفى هذا

عليه أن يرحب بطالبه، وقد جاءت الوصية النبوية بهذا، وأن يعاملهم معاملة حسنة، وأن 
ن كان بعد  م، ولو خص بعض المطلوب أن ينزل الناس منازله -اأيض  –يعدل ببينهم، وا 

ن كرر من أجل طالب  الطالب لمزيد فهم بفائدة ال يدركها من دونه في الفهم ال بأس، وا 
بطيء الفهم، ولو تأذى بذلك سريع الفهم ال بأس، المقصود أنه يسدد ويقارب والطالب يتحمل، 
الطالب في هذه األزمان ال يتحمل، لو أثني على أحد الطالب صار في نفس بعض الطالب، 

ولم يستمع للثاني، صار في نفسه، فمثل هذه  ،أو ناقش أو استمع لواحد ،و أن الشيخ التفتل
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كثير من طالب  وهي بسببها حصل نفرةاألمور ينبغي أن تعالج؛ ألنها من أمراض القلوب، 
 -اأيض  –العلم، وعزوفهم عن العلم بهذه الطريقة، لكن على الطالب أن يتحمل، وعلى الشيخ 

 اإلمكان، وأن يسدد ويقارب ويعامل كل إنسان بما يليق به.أن يعدل بقدر 
 ؛وفي الصحيح للبخاري ومسلم عدة من الرواة المدلسين كاألعمش، سليمان بن مهران األعمش

وكالهما من رواة الصحيح، كلهم وصفوا  د الجليل، وكهشيم بن بشير الواسطي،اإلمام السي
يدلس فيه، ففطن  اهدوا أن ال يأخذوا عنه شيئ  ودلسوا، وهشيم اجتمع أصحابه وتعا ،بالتدليس
الحكم ومغيرة، وهذا من تدليس  ار يقول لهم: حدثنيصفطن لذلك، ف -رحمه هللا-لذلك 

؟ قالوا: اها عليهم، قال: هل دلست لكم شيئ  ءالعطف، لما انتهى من األحاديث الذي يريد إمال
ل فيه تدليس العطف، التدليس ال، قال: كل ما حدثتكم عن مغيرة فليس بمسموع لي، استعم

ن لم يكن  ،، ويوجد فيهم شيء من هذاموجود عند أئمة كبار، عند أئمة كالسفيانين مثال   وا 
في التدليس أنه ويكون تدليسهم عن ثقات، لكن مع ذلك أهل العلم يرون أن غاية ما  ا،كثير  

ن كان اإلرسال أمره سهل، والتدليس فيه تلبيس على السامكاإلرسال  ، وتوعير لطريقع، وا 
معرفة المحذوف، فهو أشد منه، لكن وقوعه من هؤالء األئمة ال شك إما أن تتعرض للطعن 

شيء ثالث، لكن ال يظن بهؤالء األئمة أن  هأو تهون من شأن التدليس ما في ،في هؤالء
 الحامل لهم على التدليس ما سيأتي من شر أنواع التدليس.

 فشــــــــــــره للضــــــــــــعف واستصــــــــــــبارا
 

 يب يـــــــــــوهم اســـــــــــتكثاراوكــــــــــــالخط 
 

 إلى آخره...
في مثل -، قد يكون هشيم اوقد يكون لالختبار أحيان   ،قد يحمل على التفنن في العبارةو  مثال  

أراد أن يختبر الطالب، المقصود أن لهم أسباب وأهداف تحملهم على ذلك،  -هذه القصة
ي الصحيحين فتش فتش إذا كان هذا ف ""وكهشيم بعده وفتا ، فيحتمل منهمووجد من أئمة

"و مه شعبة  و هذا حكم التدليس،  "و مه" األخرى، تجد من ذلك الشيء الكثيرفي الكتب 
، ولعلهم الذين ا، ال يرون به بأس  اجماعة من أهل الحديث ال يرون بالتدليس بأس   الرسو "

 الو رأوا به بأس  ؛ ألنه ايفعلونه، هم من العلماء، فإذا كانوا يفعلونه فيليق بهم أن ال يروا به بأس  
 ون تحريمه.ملم أورع من أن يقدموا على محرم يعما فعلوه؛ ألنه

ابن المبارك، وأبو أسامة، حماد بن أسامة، وجمع من  -اأيض  –وذمه  "وذمه شعبة ذو الرسوخ"
أهل العلم، وكالم شعبة شديد، التدليس أخو الكذب، ألن يدلس أشد من أن يزني، المقصود فيه 

دون  "ودونه" عبة ذو الرسوخ في الحفظ واإلتقانوذمه ش" -رحمه هللا-ة كالم شديد لشعب
 "ودونه التدلي  للشيو " يوختدليس اإلسناد الذي فيه اإلسقاط، دونه التدليس للش التدليس؛

يعني بما ال يشتهر به، بما ال يعرف يشتهر  "أن يصف الشيخ بما   ي عر "والتدليس للشيوخ 
ذا يختلف باختالف المقاصد، فهناك المقاصد الحسنة، وهناك ه "و ا بمقصد يختلف"به، 
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المقاصد المباحة، وهناك المقاصد المذمومة، من المقاصد الحسنة أن الراوي المدلس الذي 
دلس اسم شيخه، ولم يوضحه للسامع؛ لئال يعرفه السامع، لماذا؟ ألن الشيخ في نظر المحدث 

ما من أئمة المسلمين، لكن بينه وب ،ثقة منافسة، إما اختالف في مذهب  ،ين السامع شيءوا 
رد الحديث، والحديث مما تمس الحاجة إليه، فإذا سماه باسمه الواضح يُ  ،عقدي أو فرعي

ويمدح فاعلها، يمدح  ،وذكرنا في مناسبات أن األحاديث أو الكتب أو النقول قد تروج بالحذف
وما  ،عن شيخ اإلسالم وابن القيم شرح الطحاوية مملوء من النقول فاعل هذا الحذف، فمثال  
وال ابن القيم؛ ألنه وجد في عصر تتلف فيه كتب شيخ اإلسالم وابن  ،صرح باسم شيخ اإلسالم

ما راج الكتاب، والكتاب نفعه عظيم، فمن أجل المصلحة الكبرى  سمهماالقيم، ولو صرح با
أو  ،لكتاب بذكر شخصوقد يكون األمر بالعكس يروج ا ،تجاوز مرحلة عدم اإلفصاح باسمهما

بذكر قد ال يرتضيه، لكن يروج الكتاب باسمه، أو بذكر مذهب، لوال الترويج ما ذكر هذا 
المذهب، كترويج الكتب بذكر المذاهب التي هي في األصل فيها بدعة، لكن مع ذلك لم تخرج 

هما مذهب وفي غير  ،أو في سبل السالم ،في نيل األوطار عن دائرة اإلسالم، فإذا نظرنا مثال  
 ،والزيدية مبتدعة، فلو ترك النقل عن هذه المذاهب ،وفالن من الزيدية ،الهادي والناصر وفالن

من الهادوية ما راج الكتاب، فهذا يمدح من هذه  ،وهما في بلد غالب سكانه من الزيدية
ادي لما ، الفيروز أبالحيثية، لكن ال يمكن الترويج بالباطل، الترويج بالباطل غير مقبول أصال  

وغيرها من مؤلفات ابن عربي  ،شرح البخاري نقل أودع في شرحه الفتوحات والفصوص
يروج الكتاب، ومقالة ابن عربي سادت  كي؟ لماذا "وحدة الوجود"المشتملة على القول الباطل 

في اليمن في وقت الفيروز آبادي، لكن هل هذا مبرر ليروج الكتاب؟ يروج ببدعة عظمى 
أن  -جل وعال-، ال يروج الكتاب، ومن نعم هللا اأبد   -والعافية السالمة نسأل هللا-مكفرة 

نعمة  وجدت، وهذه نعمة؛ األرضة أكلت الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة حتى الجلود ما
يوم يعني عليه وزورها ووزر من عمل بها إلى  لمؤلف قبل غيره، نعمة على المؤلف؛على ا

"فشره للضعف ، المقصود أن المقاصد تختلف، يقول: ة لهنعم القيامة، فكونه يتلف في وقته
بينه وبين الذهلي في مسألة  خالف حصل -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري  واستصبارا"

ال  ،حافظ من كبار الحفاظ ،اللفظ بالقرآن، واشتد النزاع بينهما، والذهلي إمام من أئمة المسلمين
أحاديث قد ال توجد عند  هوعند ،أن يروي عنه البخاري  يمكن أن يتجاهل في الرواية، ال بد

لم يسمه باسمه  ،غيره، فإلمامته روى عنه البخاري، وخشية أن يظن البخاري يوافقه في قوله
محمد بن يحيى بن عبد هللا بن خالد الذهلي، يحيى  : حدثنيالصريح، ما قال وال في موضع

 ،عبد هللا، أو محمد بن خالد، ينسبه إلى جده ، فإما أن يقول: حدثني محمد بنما ذكرها أصال  
ولذا قالوا عن البخاري في الخالصة وغيرها: روى له البخاري ويدلسه،  ؛أو إلى جد أبيه
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ال مذموم؟ أوال  ماذاالتدليس سببه  إمام من  ،المدلس ثقة :؟ الباعث على هذا التدليس حسن وا 
كن أن يعرف إال من خالل الطرق فال أثر له، هذا تدليس شيوخ، ال يم ،أئمة المسلمين

والبخاري لم يسمه وال في طريق واحد، وعلى كل حال صنيع البخاري القصد منه  ،األخرى 
 .افمثل هذا ال يسمى تدليس   ،حسن

 .ن لها ارتباط بالحائيةولعلي أذكر قصة ما حصل بين البخاري والذهلي في درس الحائية؛ أل
واع تدليس الشيوخ ما كان الباعث عليه ضعف فشر أن "فشره للضعف" وذا بمقصد يختلف

رئ، غش لمن يطلع على هذا الحديث المروي عنه، فيسقط ألنه ضعيف، وفي هذا غش للقا
يعني الشيخ أصغر من التلميذ، فالشيخ يأنف أن يقول: حدثني فالن  اواستصغار   "ا"واستصبار  

إال النفس التي روضت  ؛وهو أصغر منه، وهذا موجود في النفوس، موجود في نفوس البشر
من الكبار على ما جاء عن هللا وعن رسوله، روضت على سالمة القلب، روضت على األخذ 

واألقران، وال ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه ودونه ومثله، فإذا أخذ عمن دونه  والصغار
مع  وانتشاره ،وقد يكون للخوف من عدم أخذه غره يحذفه "فشره للضعف واستصغارا"واستص

ى الرأي المخالف كما فعل البخاري لعدم االتهام بالموافقة عل االحتياج إليه، أو يكون مثال  
ع الغفير من الشيوخ هو بحاجة اآلن الخطيب الذي روى عن الجم "ا"وكالخطيب يوهم استكثار  

البغدادي هل هو بحاجة  ستكثار، يروي عن جموع غفيرة من الشيوخ، الخطيبإلى اال
يعني من الشيوخ، فشيخ واحد يروي عنه على خمسة  ا"وكالخطيب يوهم استكثار  " لالستكثار؟

أوجه، وعلى أربعة أوجه، وعلى ثالثة أوجه، حدثني الحسن بن محمد الخالل، حدثني الحسن 
بن أبي طالب، حدثني أبو محمد الخالل، حدثني أبو محمد بن أبي طالب، إلى آخره، يقلب 

اظر قصير النظر يظن هؤالء خمسة شيوخ، فشيوخه الذين الشيخ الواحد على أوجه، فالن
، افهل هذا مقصد للخطيب يوهم استكثار   ؛يبلغون األلف بهذه الطريقة يمكن يبلغون ثالثة آالف

من أن  فبدال   ،أو نقول: يريد أن يتفنن في العبارة، ال سيما في الشيوخ الذين يكثر النقل عنهم
ا االسم الثالثي في مائة موضع من كتاب واحد، يمل ينقل عن الحسن بن محمد الخالل بهذ

والرجل ثقة حيثما كان، وعلى هذا ال يقال  ،ويقلب االسم ،السامع، فيريد أن يتفنن في العبارة
فلعله يريد أن يتفنن في العبارة بحيث  ،أن الخطيب يستكثر بل شيوخه كثر ال يحتاج إلى كثرة

يرجع إلى مائة كتاب في  الباحثين، فتجده مثال   ال يمل السامع، يوجد االستكثار عند بعض
بحث مكون من خمسمائة صفحة إلى مائة كتاب، لكن الكتب مرة تذكر باسمها المشهور، ومرة 

يقول: تفسير الطبري، في موضع، وفي موضع الجيم يقول: جامع  باسمها غير المشهور، مثال  
في تفسير ابن كثير والقرطبي البيان، وفي موضع يقول يسميه باسم آخر، وقل مثل هذا 

وغيره، مرة باسمه، ومرة بفنه، ومرة بمؤلفه، يقلبه على أنه واحد، فتكون المائة المصدر 
وهذا قدح في اإلخالص، هذا استكثار، ومرة يكرر  ،ثالثمائة مصدر؛ لالستكثار، هذا مذموم
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ي تحقيق التركي، تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر، تفسير الطبري طبعة بوالق، تفسير الطبر 
ويجعل من الكتاب خمسة كتب، ويرقم كل كتاب لتطلع بالنهاية خمسمائة كتاب، وال يكتفي 
باإلحالة نعم، يضع تفسير الطبري يضع عليه عالمة إحالة على اسمه، جامع البيان، وأما 
 التحقيق فيسرد إذا احتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من طبعة، أما إذا لم يحتج إلى أكثر من

 نه يوحد الطبعة لئال يضيع القارئ.فإ ،طبعة
أثبت أصل التدليس، يعني أثبت  أثبته بمرة"" اإلمام ""والشافعيهم استكثار ا"، وكالخطيب يو "

قول: هذا مدلس، مادام دلس مرة واحدة فهو ليس للراوي الذي دلس مرة واحدة، نوصف التد
 -عليه الصالة والسالم-ى النبي يعني إذا كذب عل دلس، كما أن الكذب وصف يثبت بمرة؛م

والمدلس إذا دلس مرة واحدة عند اإلمام  ،، ويرد حديثه جملةايسمى كذاب   ؛مرة واحدة ولو
 ولو مرة واحدة. ،يترك حديثه ؛الشافعي

، أخو "أخو التسوية"يعني شر أنواع التدليس  قال الحافظ العراقي: وشرها؛ "قلي: وشرها"
 ما معنى تدليس التسوية؟ويريد بذلك تدليس التسوية؛  تسوية،التسوية، يعني صاحب ال

تدليس التسوية أن يأتي الراوي يتجاوز شيخه، ما يكون شيخه؛ ألنه لو كان شيخه دخل في 
األنواع السابقة، المسقط ما هو بشيخ الراوي المدلس، يرتقي إلى شيخ شيخه، أو إلى شيخ شيخ 

بين ثقتين لقي أحدهما اآلخر، فيسقط  اضعيف   اراوي  فيجد  ،شيخه، في الطبقة الثالثة أو الرابعة
بحيث لو سقط هذا  ،هذا الضعيف، يأتي إلى ضعيف بين ثقتين، والثقتان لقي أحدهما اآلخر

على  ،على شرط البخاري  ،متصل؛ ألنه لقي أحدهما اآلخر ؛وبحثت في الكتب ،الضعيف
الثقة إال بواسطة هذا الضعيف، هذا شرط التشديد، ثبت اللقاء، لكن هذا الثقة لم يروه عن هذا 

وقد يكون الشيخ  ،شر أنواع التدليس لماذا؟ ألنه وعر المسلك، ال يمكن أن يطلع عليه، نعم
الذي روى عن هذا الضعيف لم يوصف بتدليس، وتنظر إلى اإلسناد الضعيف الذي أسقط 

لعنعنة محمولة ا االذي يروي عنه ليس بمدلس، ويرتقي إلى شيخ ثقة ليس بمدلس بعن، فإذ  
 متى نطلع على أن هذا دلس؟، وال يشترط فيه أن يصرح بالسماع؛ على االتصال هذا ما دلس

 نعم؟
 . ..طالب:...

وبين المزيد في متصل األسانيد، أنه مرة يرويه عن  ،بالطرق، لكن كيف نفرق بين هذا
 لضعيف، ومرة يرويه عن الثقة، نعم؟ا

 طالب:......
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فيرويه بغير  ،ثم بعد ذلك يتيسر له لقاء الشيخ مباشرة ،ن الشيخيروي بواسطة ع اأحيان  
قلنا: مزيد في  ي الموضع الذي سقط فيه الراوي؛وهذا كثير، فإذا صرح بالتحديث ف ،واسطة

 بارة محتملة بعن، فنقول: إنه ..، نعم؟متصل األسانيد، أما إذا كانت الع
 .....طالب:.

عنه مباشرة، ومرة رواه بالواسطة فيرويه على  رة رواها، يكون مال، ما يلزم أن يكون تدليس  
 الوجهين.

واآلخر  ،تدليس التسوية هذا ليس منه أن يروي الثقة عن شخصين، عن راويين، أحدهما ثقة
))إذا أوى أحدكم ويقتصر على الثقة، اإلمام البخاري روى حديث:  ،ضعيف، فيسقط الضعيف

يق مالك، وعبد هللا بن عمر العمري المعروف بسوء من طر  ((فلينفضه بصنفة إزاره إلى فراشه،
؟ األنه أسقط ضعيف   ؛؟ يالم مالكاالحفظ، اقتصر على مالك، يالم مالك يقال: أسقط ضعيف  

ال فألنه أسقط العمري المكبر الضعيف؟  ؛السند متصل من طريق مالك، يالم اإلمام البخاري 
االتصال بالثقات ما له داع، والعمري ليس يالم؛ ألن الحديث متصل بدونه، والقدر الزائد على 

ليه في السند، وهذا من شرطه، فليس هذا من تدليس التسوية، إنما التدليس إسقاط من يحتاج إ
 .طيبال حاجة إليه، 

ما بجزم النقاد على أنه ال  اأحيان   ،نعرف تدليس التسوية إما بإخبار المدلس يخبر أنه أسقط، وا 
وليس من حديث فالن عن فالن مباشرة، والنقاد لهم شفوف في  ،يمكن أن يثبت هذا الحديث
المقصود أنه يعرف مثل ما وعد هللا به من حفظ هذا الدين، ل اتحقيق   ؛اكتشاف مثل هذه األمور

ال من يتصور أن شخص في مثل هذا الظرف يطلع عليه،  ،هذا  فالشيخ ما عرف بتدليس؛وا 
لة على االتصال عند أهل العلم، لكن هل ثقة يروي عن ثقة بصيغة موهمة وبعدين؟ محمو 

يشترط إذا وجد في اإلسناد من عرف بتدليس التسوية مثل بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، هل 
بصيغة التحديث في اإلسناد كله؛ ألنه ما من راويين إال ويحتمل أنه  ايشترط أن يكون مصرح  

 أسقط بينهما واحد؟ 
 .....طالب:.

 ا دلس؟ نعم؟إذن متى نعرف أنه م
 طالب:......

وفيهم من يدلس تدليس  ،الحديث ما له إال هذا الطريق، والرواة كلهم ثقاتأن افترض أنت 
ألنه ما  ات اإلسناد؟تسوية، هل نقول: يشترط فيه أن يصرح بالسماع بالتحديث في جميع طبق
من  اأنه أسقط واحد  من طبقتين إال ويحتمل أن هذا المدلس بقية بن الوليد، أو الوليد بن مسلم 

بن أبو الحسن االثنين، ما يشترط أن يكون شيخه في تدليس التسوية، ولو اشترط هذا ما بعد، 
فقال: سواه فالن، وكان القدماء من األئمة  ،القطان هو أول من سمى هذا النوع تدليس التسوية
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قتصر فيه على ذكر معنى جوده؟ ذكر فيه األجواد، ا مايسمونه: تجويد، فيقولون: جوده فالن، 
، سواه الضعاف، فيقولون: جوده فالن، وابن القطان يقول: تسوية ،األجواد، وحذف األدنياء

فال يزاد فيها؟ أو نقول: إن  ،هل نقول: إن المصطلحات استقرت فالن، وينبعث من هذا سؤال:
علماء، سماه ده الواعتم ،للمتأخر أن يسمي بعض األنواع باسم لم يسبق إليه؟ ابن القطان سماه

وهو  ،متأخر خر ابن القطان، ابن القطان الفاسي،متأتدليس التسوية، أول من سماه، وهو 
يعني قوله معتبر، لكن هل له أن يسميه باسم ال يعرف به عند المتقدمين، مجرد تسمية،  ،إمام

ال الحقيقة واحدة، يعني نظير ذلك عندنا المجهول، المجهول مجهول عين، وهو من عرفت  وا 
هذا  ،ما روى عنه إال واحد ،ولقبه لكنه مقل في الرواية ،وبلده ،واسم أبيه ،ذاته، عرف اسمه

 ،ونسبته ،واسم أبيه ،سموه في االصطالح مجهول عين، هناك مجهول حال، عرف اسمه
هذا قالوا: مجهول  ،وال تعديل ،وروى عنه أكثر من واحد، لكنه ما يعرف بجرح ،وبلده، وكنيته

، المبهم مجهول، أو ول: أشد من جهالة مجهول العين، ومجهول الحال المبهم مثال  حال، أنا أق
المهمل الذي ال يستطاع الوصول إليه، لم يستطع الوصول إليه، وسميته أنا مجهول الذات، 

 ، لكن ما غيرت من الواقع شيئ ا،هل أالم على هذه التسمية، بمعنى أني جئت باصطالح جديد
الواقع ما تغير منه شيء،  ،اء باسم جديد لهذا النوع من أنواع التدليسكما أن ابن القطان ج

: هو أشد وقلت مثال   ،ونص على أن هذا مبهم فيما يعرفه به أهل العلم، واألمثلة هي األمثلة
 ؟وجهالة الحال، فحري به أن يسمى مجهول الذات؟ نعم ،من جهالة العين
 إشكال. هطالب: ما في

ل: مثل االصطالحات التي يقرر أهل العلم أنه ال مشاحة في إشكال، أنا أقو  هما في
 ،، أما لو ترتب عليه تغيير من الواقعل هذا الذي ال يغير من الواقع شيئ افمث ،االصطالح

فال شك أن مثل هذا االصطالح يشاحح فيه، ما صرحوا  ،وسميته باسم يقتضي قبوله مثال  
جد فيها من يدلس تدليس تسوية، صاروا على حذر بهذا لكنهم شددوا في قبول األسانيد التي يو 

في أي طبقة من طبقات اإلسناد، ومن باب التحري أن لو اشترط  امن أن يكون قد أسقط أحد  
عد، طيب إذا صرح الراوي أن يصرح في كل طبقة من طبقات اإلسناد بالتحديث لما بُ 

ط انتهى اإلشكال، وهذا أو لم يسقط، إن لم يسق ،فال يخلو إما أن يكون أسقط ؛بالتحديث
اآلن التدليس يشترط فيه أن يكون بصيغة محتملة  وهاألصل في الثقات، لكن إن كان أسقط، 

وقال: حدثنا، هذا كذب، هذا كذب بال شك، لكن  ،وأسقط ،هذا دلس "قال"و "،أن"و "،عنا"ب
إمام من أئمة عتبة بن غزوان، ، وقوله: خطبنا حدثنا أبو هريرة :احتمل العلماء من قول الحسن

بعد تقول: كذب الحسن، مشكلة؛ ألن مثل هذه األمور ينظر فيها إلى القول،  تبغيالمسلمين، 
، يعني وينظر فيها إلى القائل، يعني إذا نظرنا إلى القول ال نهدر القائل، ال بد أن يكون متأوال  
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، وأشرنا سابق ا إ وهو فيها، أو خطب أهل بلده ،خطب أهل بلده هناك ما يسمى لى أن مثال 
كان  رج، تدليس يعني يضيف الراوي سواءٌ وهو تدليس المتن، وهو المد ،بمدرج المتن

 ،في الحديث من غير تمييز، من غير فصل بينها أو من دون الصحابي جملة   ،الصحابي
وبين المرفوع، هذا نوع من أنواع التدليس، وحصل من الصحابة فمن دونهم، لكن هذا يعرف 

فهو ال يخفى على  ا،وقد ال يصرح أحيان   ا،قد يصرح أحيان  فبتصريح الراوي، و  ،بجمع الطرق 
 .-إن شاء هللا تعالى-األئمة 

 اية األهمية، نعم؟، مبحث التدليس في غابقي شيء من مباحث التدليس؟ ألنه مهم جد  
 .....طالب:.

يكون أسقط  ما يكفي أن يصرح؛ ألنه احتمال أن صرح هو، أو في جميع اإلسناد؟ ما يكفي،
 نعم؟ ،طبقة فوقه بطبقتين مثال  

 طالب:......
إن لم يوجد هذا التصريح يوجد  اويكونوا ثقات، وأيض   ،ما لم يوجد التصريح في جميع الطبقات

ال فضعيف؛ ألنه شر أنواع  ،هذا المسقط في طرق أخرى، ويكون ممن يقبله أهل العلم وا 
 التدليس.
 ....طالب:..

 فيهم؟ ما
 ...طالب:...

حتى أبو الزبير عن جابر ال بد  ،، ال بد أن يصرح المكثر من التدليسواال بد من أن يصرح
 أن يصرح في غير الصحيحين، في غير مسلم.

 ولو عر ..  طالب:
أنه ال بد أن يصرح، مادام عرف  ،، هذا عامة أهل العلم على هذا..مولو عرف؛ ما ل

مدلسين في الصحيحين ال شك أنه من باب أن فما المانع أن يسقط؟ يعني قبولنا لل ،بالتدليس
 وما يحتف بهما مما يوجب القبول. ،الصحيحين تلقتهما األمة بالقبول لشدة تحري اإلمامين
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وعلى آله  ،بارك على عبده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم و ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: قال الحافظ 

 الشا 
 ةو و الشــــــ و  مــــــا يخــــــالف الثقــــــ

 

ــــه مــــا اشــــتر   والحــــاكم الخــــ   في
 

 ورد مـــــــــــا قـــــــــــا  بفـــــــــــرد الثقـــــــــــة
 

ـــــــــــول مســـــــــــلم: روى الزهـــــــــــر    وق
 

 واختــــار فيمــــا لــــم يخــــالف أن مـــــن
 

 عــــــدأو ب  أو بلــــــ  الضــــــب  فصــــــح   
 

 فيــــــــه المــــــــ  فالشــــــــافعي حققــــــــه 
 

ــــــــ  ــــــــراو  فق ــــــــي مفــــــــرد ال  وللخليل
 

 كـــــالنهي عـــــن بيـــــع الـــــو  والهبـــــة
 

 تســـــــــــعين فـــــــــــردا كلهـــــــــــا قـــــــــــو  
 

ـــــرب مـــــن ضـــــب  ففـــــرده حســـــن  يق
 

 عنــــــــه فممــــــــا شــــــــ  فاطرحــــــــه ورد
 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
والشاذ في  "الشا "بعد أن أنهى الكالم على التدليس يقول:  -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

، إذا االلغة المنفرد عن الناس المبتعد عنهم، المخالف لهم، فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذ  
انفرد عن له: شاذ ا، إذا  ، إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيلاانفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذ  

إما بأقواله أو  ،والمتفرد عن الناس ،، فالشاذ هو المنفرداأقواله، في تصرفاته سمي شاذ  الناس ب
وأما يعني منفرد،  ، وفي لغة العرب شاذابأفعاله، أو بهيئته، أو ببدنه، هذا يسمونه الناس شاذ  

 ، فاختلف فيه على ثالثة أقوال:تعريفه في االصطالح
 فيه الثقات. ا: وهو ما يرويه الثقة مخالف  -رحمه هللا تعالى- قول اإلمام الشافعي

 أو قول الحاكم: ما يتفرد به الثقة.
 أو غير ثقة. ،ثقة كان ،أو قول الخليلي: ما يتفرد به الراوي 

ذو بمعنى صاحب، نركب  "و و الش و " يعني الشاذ "و و الش و ": -رحمه هللا تعالى-يقول 
؟ صاحب الشذوذ ما يخالف أتي أم الت ما يخالف الثقة""عليها صاحب، صاحب الشذوذ 

إنه هو صاحب الشذوذ؟ الكالم على  :الثقة؟ ال شك أن ذا الشذوذ هو الشاذ، لكن هل نقول
ال الراوي؟ التعريف للحديث أو للراوي؟ يعني هذا تعريف للراوي  ،الحديث أو لحديثه؟ يعني  ،وا 

ال المروي شاذ؟راويه شاذيعني  ،العلماء حينما يقولون: هذا حديث شاذ  ، وا 
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 المرو . طالب:
وخالف فيه الناس، أو تفرد من غير مخالفة على  ،هم يعرفون الحديث: الذي تفرد به راويه

 الخالف.
بمعنى صاحب، صاحب  "ذو"تعريف للراوي لقلنا: إن  إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كانت

للحديث الشاذ نفسه، مثل أخو  صاحب الحديث الشاذ، لكن التعريف للشاذ نفسه، ،الشذوذ
آخر؟ نعم، ذو طويت،  ما تأتي لمعن ى " و"التسوية، وشرها أخو التسوية، ماذا يكون معناها؟ 
يصير؟ الذي وصف بالشذوذ، يعني  ماذايعني بمعنى الذي، نركب الذي بدل صاحب، 

 ؟يأتي أم الالحديث الذي وصف بالشذوذ، 
 ......طالب:

 هو؟ ما
 ......طالب:
 .صاحب الحديث ما نعرف ،نعرف الحديث الشاذ نحنيقتضيه،  ،ه المقامدليل

أخي بالصاحب،  ر عنهاييعني تعب ،التسويةأن يقال في الش و  أخو  لكن يمكن نعم،طالب: 
 لكن المعنى تعبير...، يعني في ا صر ما لها معنى.. 

))ألنتن  بسة:، وأدنى مالشك أن الصحبة واألخوة قد تطلق على أدنى مناسبة ههو ما في
وهن أمهات المؤمنين؛  ،، يعني بذلك أمهات المؤمنين، صواحب يوسفصواحب يوسف((

لمشابهة من وجه بعيد، المقصود أن المصاحبة تطلق ألدنى مناسبة، لكن هل هنا مصاحبة؟ 
وقائله؟ لكن مقتضى اللفظ أننا إذا قلنا صاحب الشذوذ  ،إن هذه مصاحبة بين القول :هل نقول
ف أننا نخبر عنه، أننا نخبر عن صاحب الشذوذ، وال شك أن التابع والوصف المتعقب ما يخال

المتعقب  ،وقد يكون للمضاف إليه، الوصف عموم التابع ،لمتضايفين قد يكون للمضاف
: مررت بغالم زيد الفاضل، وقد يكون للمضاف إليه، فمثال   ،لمتضايفين قد يكون للمضاف

ال ،الفاضل الغالم  م بغالم زيد الفاضل، نعم؟زيد؟ نع وا 
نما فق  ،معنى أخو التسوية بالضب ، يعني أخو لي  له معنى اإلط   هي مثرطالب:   وا 
 لتحليته 

 يعني مقحمة؟
  في اإلقحام، يعني إقحامها يرد كثير ا " و" و"أخو". ه ه أخ طالب: وأظن أنها في 

ذا قلنا وسيستقيم الكالم بدونها، والشذوذ ما  ،نها مقحمة قلنا: زائدة: إهل من شاهد على هذا؟ وا 
وكالم صحيح، وشرها التسوية، يعني تدليس التسوية، هذا الكالم صحيح من  ،يخالف الثقة
فهو خير  ،واإللغاء إذا أمكن توجيه الكلمة ،هذا إلغاء للكلمة ،لكن إلغاء الكلمة ،حيث الجملة
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ا ما يمكن إعادته إلى من إلغائها، وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف إليه، وتعقبهم
 ،: مررت بغالم زيد الفاضلوما يمكن إعادته إلى المضاف إليه، فإذا قلت مثال   ،المضاف

احتمل أن يعود الوصف إلى غالم، وأن يعود إلى زيد، ال سيما وأن اإلعراب ما يبين، أما إذا 
ه  َرب  َك   و{: بين اإلعراب انتهى اإلشكال َقى َوج  }َتَباَرَك ، هذا للمضاف، [لرحمن( سورة ا12)] }َوَيب 

م  َرب  َك    { ، هذا يتبع المضاف إليه، هذا ما فيه إشكال إذا كان اإلعراب [( سورة الرحمن21)] اس 
كالهما  ،وحركة المضاف والمضاف إليه واحدة ،بالحروف، لكن إذا كان اإلعراب بالحركات

  يحدده إال السياق، نعم؟وال ،هنا يقع اإلشكال ،مجرور
 الب:......ط
 ؟نعمما يمكن؛ ألنه ليس بمرفوع،  ،ال

 ..طالب:....
 مرفوع. "اسما"تبارك اسم ربك ذي، ف ،ال، ما تحتمل، االسم

 طالب: احتمال.
 احتمال.  أتيما ي

 طالب: أحسن هللا إليك.
 ؟نعم، اأبد   أتيما ت

يطلقونها  نوا، و و، إ ا ما يتركب المعنى الحقيقي كاوأبو ،هي أخو ،طالب: أحسن هللا إليك
نما هو  ، مثر جاء أبو ف ن أبو الك م، يعر  أنه لي  أبو الك م،على نف  الشيء  ال  وا 

 يعني ك مه كثير، حتى صار كأنه هو أبو الك م.
ف الراوي، وال نعرف فنحن نعر    ،يستقيم الكالم، فإذا قلنا: صاحب الشذوذ عندنا أنالمهم 

 ، المقصود به الحديث الشاذ.المروي، والمقصود بالتعريف المروي 
ا: ما يخالف الراوي الثقة: "و و الش و "  اصطالح 

 و و الشــــــ و  مــــــا يخــــــالف الثقــــــة
 

 ................................... 
إذا خالف الثقة  ،بحيث ال يمكن الجمع ،الجماعة الثقات "ما يخالف فيه الم "الراوي الثقة 

"ما يخالف الثقة هنا العلية من الرواة هم الثقات و  ،لعليةوالمأل يطلق على ا ،الجماعة الثقات
، أو الواحد األحفظ؛ ألنه ما يخالف من هو أرجح منه ،والمراد الجماعة من الثقات فيه الم "

أو النقص  ،أو في األوصاف بحيث ال يمكن الجمع بالزيادة ،في الكثرة ،كان في العدد سواءٌ 
أو بوصف بأن يكون  ،إما بكثرة عدد ،من هو أرجح منهفإذا خالف  ،في السند أو في المتن

، فالشافعي حققه، اإلمام الشافعي يقول: ليس الشاذ من الحديث اأحفظ منه، هذا يسمونه شاذ  
نما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس، فاشترط اإلمام  أن يروي ما ال يرويه الناس، وا 

رطين هما: أن يكون الراوي ثقة مع المخالفة، أن ش التسمية الحديث شاذ   -رحمه هللا-الشافعي 
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عند أهل العلم المحفوظ، فحديث  اذيكون الراوي ثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، ويقابل الش
بهذا  "فالشافعي" خالف شاذ، وحديث من خالفهم ممن هم أوثق منه يسمونه محفوظالثقة الم
رحمه -الواحد، كما قرره اإلمام الشافعي  ألن العدد الكثير أولى بالحفظ من ؛"حققه"التعريف 
 .-هللا تعالى

اشترطوا في الشاذ: أن يكون ، وجرى عليه المتأخرون، فهذا التعريف األول وهو الذي ارتضاه
 وأن يخالف من هو أوثق منه. ،الراوي ثقة

ــــه مــــا اشــــتر   والحــــاكم الخــــ   في
 

 ................................... 
مجرد التفرد،  ،بل عرفه بما انفرد به ثقة من الثقات "فيه ما اشتر "للغير  "والحاكم الخ  "
ثقات يكفي في تسمية الحديث شاذ ا، هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند تفرد ثقة من ال

ما الذي ينطبق رفنا أنه يروي الثقة مع المخالفة، ، وأما الشافعي ع-رحمه هللا تعالى-الحاكم 
 للغوي؟ نعم؟التعريف ا عليه

 طالب:......
عن  اوسكن بعيد   ،هو مجرد تفرد عن الناس؟ نعم، يعني إذا قيل: شذ فالن تعريف الحاكم

ن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم ،الناس يأكل مما يأكلون، ويشرب  ،وانفرد بمسكنه عنهم، وا 
و قدر أنه مع لكنه انفرد عنهم، لكن ل ،ويسكن ما يسكنون  ،مما يشربون، ويلبس مما يلبسون 

يخالف مركوبهم، ولبس ما يخالف  اعلى طراز يخالفهم، وركب مركوب   ابيت   بنىانفراده عنهم 
ويبعد  ،هذا قلنا: إنه مثل، ينطبق عليه تعريف الشافعي، أما مجرد أن يتفرد عنهم ،ملبوسهم

 عنهم هذا يطابق تعريف الحاكم.
ن المعلل وقف إثقة يغاير المعلل، من حيث بمجرد تفرد ال ،ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف

نما  ،فيه على العلة، وقف على علته الدالة على جهة الوهم والشاذ لم يوقف فيه على علة، وا 
وقف فيه على مجرد التفرد، يعني تفرد بحديث ال يرويه غيره، طيب، هل يستوي تفرد الثقة 

 كامال   ابأن يوصف بالشذوذ، حديث   أيهما أقرب ، أو برواية جملة منه؟برواية الحديث كامال  
يزيد فيه جملة يتفرد وهو ثقة ال يرويه غيره، وحديث يرويه مع الناس لكنه  ،يرويه هذا الراوي 
 أيهما أقرب إلى الوصف بالشذوذ؟ بها عن غيره؟

 .....طالب:.
 أن غيره ما تعرض لذكرها وال لنفيها، لكن عدم ة:ال، الثاني يتضمن مخالفة، الجملة صحيح

على ما  أو الجماعة لها قد تعل به هذه الزيادة، والكبار يعلون بمثل هذا، فمثال  ، ذكر المجموع
، ))إنك ال تخلف الميعاد((زيادة:  ،سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل بين هذه الموضوعات

ها، ثقة، وما تعرض لنفيالقال: هذه زيادة فيمن ، ))إن هللا يحب التوابين، ويحب المتطهرين((
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غير  ا لم يحفظ، فهيوال تخالف قبلها، ومن قال: إن ترك األكثر لها دليل على أن من ذكره
وقيل بهذا، فمثل هذه الدقائق ينتبه لها، األئمة الكبار ما يحكمون  ،إذن هي شاذة ،محفوظة

ن كان المتأخرون يحكمون لها،بحكم عام مطرد ن يقبل زيادات الثقات على ما سيأتي م ، وا 
ثل هذه باطراد، فأقول: إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من يقبل م

"والحاكم الخ    ،"وللخليلي"ذ، الذي يطلق عليه الحاكم الشذوذ وصف حديث كامل بالشذو 
أبي  "وللخليلي"لشاذ بما انفرد به ثقة من الثقات بل عرف ا ،اشترط الخالفما  اشتر "ما فيه 

 :عبد هللا يعلى الخليل بن
ــــــــ   ................................... ــــــــراو  فق ــــــــي مفــــــــرد ال  وللخليل

 

فإن كان  ؛أو غير ثقة، فإذا تفرد الراوي برواية خبر ،ثقة كان، يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط
ن كان غير ثقة رد،  ،ثقة توقف فيه يتوقف، وعلى  ،الثقة يتوقف في خبره، نعمعند الخليلي، وا 

 كالهما شاذ، لكن ما يتفرد به الثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير الثقة يرد.كل حال 
أو غير ثقة، هل يؤيده صنيع األئمة؟  ،أو الخليلي تفرد الراوي ثقة ،كالم الحاكم وهو تفرد الثقة

قد  ،فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يطلقون  ،أما من حيث أحكامهم على الحديث
ديث تفرد به راويه: هذا حديث غير محفوظ، يعني شاذ، لكن أال يوجد في يقولون بإزاء ح

يعني ولكن  "ورد ما قا ": -رحمه هللا تعالى-الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم 
 :المخرج في الصحيحين "بفرد الثقة"الحاكم والخليلي  "ما قا "رد ابن الصالح 

 كـــــالنهي عـــــن بيـــــع الـــــو ء والهبـــــة  ...................................
 

ان فيهما فالصحيح، وال للشيخين في صحيحيهما ا،ألن تعدد الرواة ليس بشرط ال للصحة مطلق  
عرف إال من طريق واحد، وأول ال يُ  "كالنهي عن بيع الو ء والهبة" الغرائب، فيهما األفراد

اته، وآخر حديث في الصحيح حديث تفرد به رو  ))إنما األعمال بالنيات(( :حديث في البخاري 
تفرد به رواته في أربع طبقات، وبهذا  -اأيض  – ))كلمتان خفيفتان على اللسان(( أبي هريرة:

 وكالم الخليلي. ،يرد كالم الحاكم
 ..طالب:....

 اهو في تعريف الشافعي، يعني ومن باب أولى الحاكم؛ ألن الحاكم إذا كان يشترط شرط  
 أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط. فمن باب أولى ا،واحد  

 ..طالب:....
فيه، لكن األصل  متكلم بن قدامة في سنن أبي داود، نعم هوهم تكلموا فيه، محمد  نعم، ألنه

 وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل، نعم. ،العام يؤيد هذا
 ...طالب:...
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ن ال، ال هذا تعريف الخليلي؛ ألنه فيه كالم ما ه و بثقة، فيه كالم، هذا تعريف الخليلي، وا 
لكن تشتمل على  "يعقد التسبيح بأنامله" ألن األكثر رووه بإطالق:إن فيه مخالفة؛  :قلت

كما مثلوا بحديث:  ،وموافقة من وجه، على ما سيأتي في زيادات الثقات ،مخالفة من وجه
ألن التربة نوع من أنواع ؛ ألرض(())جعلت لي ا" فيه موافقة: جعلت تربتها، "))وجعلت تربتها((

 ،األرض، واليمين فرد من أفراد األنامل، أو أفراد من أفراد األنامل، ففيها موافقة من وجه
 فيما بعد يعني في زيادات الثقات. -إن شاء هللا تعالى-ويأتي تقرير ذلك  ،ومخالفة من وجه

 ورد مـــــــــــا قـــــــــــا  بفـــــــــــرد الثقـــــــــــة
 

ــــــــــــول مســــــــــــلم روى الزهــــــــــــر    وق
 

 ن بيـــــع الـــــو  والهبـــــةكـــــالنهي عـــــ 
 

................................... 
 

"روى الزهر  يعني وكذا رده ابن الصالح بقول اإلمام مسلم في األيمان والنذور من صحيحه: 
ال  اتقديم التاء أصح، تسعين فرد   ".سبعين" :يعني نحو تسعين، وفي بعض النسخ "اتسعين فرد  

حتى قال بعضهم:  ،الزهري إمام حافظ "كلها قو "ا الزهري يشارك الزهري فيها أحد، تفرد به
ن كان هذا بعيد  إنه ال يحفظ له خطأٌ  تقانه. ا،، وا   لكن يدل على تمام حفظه وضبطه وا 

 كلهـــــــــــا قـــــــــــو   اتســـــــــــعين فـــــــــــرد    ...................................
 

هو إمام حافظ يتفرد بهذا و  ،إذا كان الزهري  ،ثقة يتفرد بتسعين ،واحدٍ  ال شك أنه ما دام راٍو،
مخالفة ال  أن تفرد الثقة، مجرد التفرد من غير وكلها قوية، يدل على ،العدد من األحاديث
من؟ ابن الصالح،  "واختار"ابن الصالح على الحاكم، والخليلي  وبهذا رد ،يدخل في الشذوذ

فيما لم  لم يخالف""واختار فيما ، واستنبطه من صنيع األئمة واختار ابن الصالح ما استخرجه
يخالف الراوي الذي يروي ما ال يتضمن مخالفة، اختار ابن الصالح أن هذا له أحوال، إن 

ن كان دونه له حكم ،كان تام الضبط له حكمه ن كان غير ضابط فله حكم، هذا الذي  ،وا  وا 
 ، وضعفه:لقوة ضبطه اويروي ما ال يرويه الناس يتفاوت تبع   ،يتفرد

 الف أن مـــــنواختــــار فيمــــا لــــم يخــــ
 

 يقــــــــرب مــــــــن ضــــــــب ............. 
 

 ا،تام   اضبط   ايعني ليس ضابط   ،إذا كان يقرب من الضبط التام "ففرده حسن"يعني تام    
"ففرده حسن، أو بل  عن التام  إنما هو قريب من الضبط التام، يعني خف ضبطه قليال  

"مما فهذا تفرده  ،الضبط التاميعني عن  "أو بعد عنه"ما تفرد به  "فصح "يعني التام  الضب "
ما الذي اختاره ابن  ،فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به "ش  فاطرحه ورد

الصالح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون باألحاديث، فإن كان الراوي الذي تفرد بالحديث 
ام تفرده، وما تفرد ضبط التفرده حسن، والذي يبلغ ال "فرده حسن"يقرب ضبطه من التام هذا 
 ن الضبط التام تفرده ضعيف، يقول:به صحيح، والذي يبعد ع

 واختــــار فيمــــا لــــم يخــــالف أن مـــــن
 

ـــــرب مـــــن ضـــــب  ففـــــرده حســـــن   يق
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 أو بلـــــــــــــــــ  الضـــــــــــــــــب ...........
 

................................... 
 

 "فمما ش " صال  أ ابأن لم يكن ضابط   "أو بعد عنه"حديثه الذي تفرد به  "فصح "يعني التام 
قسمان: قسم ما  ،ما تفرد به، فالشاذ المردود على هذا "فاطرحه ورد" يعني ففرده مما شذ

ن كان راويه ثقة، على تعريف اإلمام الشافعي ،تضمن المخالفة، فهو شاذ والثاني فرد من  ،وا 
المنكر؛ ويأتي توضيحه في  ،وهذا شاذ، هذا الشاذ ،فرد من ال يحتمل تفرده ،ال يحتمل تفرده

 ألنه قريب منه، نعم.

 طالب: فاطرحه ورد.
 رد ما وقع لك من مفرداته؛ ألن هذا ال يحتمل تفرده.

 ، يعني.دَّ طالب: يعني من الشا ، كأنه ورَ 
 ؟دَّ ورَ 

 ......طالب: 
 كيف؟ ؛دَّ فاطرحه، ورَ 
 ...كأنه ضمير يعود دَّ طالب: ورَ 

 ممكن، من الذي يقوله الشارح من؟
 ..طالب:....

 ؟من هو
 .....طالب:.

 ؟ماذا معك
 ....طالب:..

" وهي ليست لشرح العراقي، فتح المغيث"هو؟ العراقي نفسه، والذي وقع في اللبس التسمية  ما
دَّ  غلط الكالم ب أتيتين أمر معطوف على قوله: فاطرحه، من أد هو يقول: ورُ  ""فاطرحه ور 
 ؟ من أين أتيت بكالمك؟نعم؟ هقلت الذي

 ...طالب:...
مر معطوف على قوله: فاطرحه، قال ابن الصالح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود ورد، أ
 قسمان.
 ....طالب:..

 ويأتي في المنكر توضيحه، نعم؟؟ هذا اختياره، في ماذا 
 ......طالب:
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يعني الثقة يراد به أعم من  ،وراوي الحسن، مثلما قالوا في زيادة الثقة ،ليشمل راوي الصحيح
نما هو رد ما تفرد به ال ،نعم أعم من ذلك ،لصدوق ج لالثقة المخر   راوي المقبول ليشمل راوي وا 
 راوي الحسن على ما سيأتي.الصحيح، و 

 المنكر.
 المنكر

 الفـــــــرد كـــــــ ا البرديجـــــــي والمنكـــــــر
 إجــــراء تفصــــير لــــدى الشــــ و  مــــر

 الخبــر ))كلــوا الــبل  بــالتمر(( :نحــو
 قلـــــي: فمـــــا ا  بـــــر حـــــدي  نزعـــــه

 

  أطلـــــــ  والصـــــــواب فـــــــي التخـــــــري 
 فهــــــو بمعنــــــاه كــــــ ا الشــــــيخ  كــــــر
 ومالـــــك ســـــمى ابـــــن عثمـــــان عمـــــر
ــــــــه عنــــــــد الخــــــــ  ووضــــــــعه  خاتم

 

ما انفرد  ، الحاكم والخليلي ما رواهفي موضو  المنكر الدخول ربطالب: أحسن هللا إليك، ق
 أو عن ثقة واحد  ،به الثقة عن ما ا  عن جماعة
 أو عن واحد. ،كان عن جماعة ءٌ ات تفرد به هذا الراوي، سواال، المقصود في طبقة من الطبق
ا للثقاي، لكن.. ما خالف طالب: الشافعي مفهوم ك مه أن  به الثقاي، الثقة مخالف 
ولذلك ردوا عليهم، حديث األعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟  ؛لكن هذا الراوي تفرد به، يقال: شاذ

ه ال يثبت إال من حديث به في أربع طبقات؛ ألن واعلى رأي الحاكم شاذ، تفرد به الرواة، تفرد
عمر، وال يثبت عن عمر إال من حديث علقمة، وال عن علقمة إال من حديث محمد بن إبراهيم 

التفرد في أربع  سعيد، وقل مثل هذا في آخر حديث، التيمي، وال عنه إال من طريق يحيى بن
 ، يأتي بيانه في األفراد.اطبقات، فرد مطلق، ويأتي في األفراد أيض  

ر، والمنكر اسم مفعول ويقابله المعروف، إذا ك  نْ اسم مفعول من أنكر، واسم الفاعل مُ المنكر 
 كان الشاذ يقابله المحفوظ، فالمنكر يقابله المعروف.
 ي ال يعرف متنه من غير جهة راويه:والمنكر الفرد يعني المنكر الحديث الفرد، وهو الذ

ــــ ا البرديجــــي ــــرد ك ــــر الف  المنك
 

 خــــري أطلــــ  والصــــواب فــــي الت 
 

يعني أطلق  "ك ا البرديجي أطل "الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، الذي مر ذكره،  "
في  يعني في المروي كذلك، والصواب "والصواب في التخري "على الحديث الفرد منكر، 

إجراء تفصيل لدى الشذوذ  "إجراء تفصير لدى الش و  مر" التخريج يعني في المروي كذلك
وليس الفرد  ،وأنه قسمان: الفرد المخالف ،الشذوذ فيما تقدم في كالم ابن الصالحيعني عند 

على إطالقه كما قرر البرديجي، وقريب منه كالم الحاكم، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، 
فعلى هذا ينقسم إلى قسمين، فالمنكر بمعنى الشاذ، فهو بمعناه، إذن إذا كان المنكر بمعنى 

 ،الشاذ المردود قسمان: الفرد المخالف ؛أنه قسمان مه، وسبق في الشاذمه أقساالشاذ فأقسا
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تخريج والفرد إذا كان ال يحتمل تفرد راويه، إذا كان راويه ممن ال يحتمل تفرده، والصواب في ال
"ك ا  المنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ فهو يعني "فهو بمعناه" إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر

 ن؟ ابن الصالح.الشيخ م الشيخ  كر"
يقول: هذا حديث شاذ  ايجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد، فالذهبي أحيان   اأحيان  

 يكون المعنى؟ إذا قال: شاذ منكر؟منكر، فماذا 
 ......طالب:

: الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه، يعني من خالل ما قرأناه، يحمل على هذا؟ أوال  
ال إلى  ،أو مع غيرها، فمرده إلى المتن ،ا كله في التفرد، إما مع المخالفةالشذوذ الذي مر بن وا 

راويه، لكن يقولون، اإلسناد؟ تفرد الراوي، والحكم على متنه، الحكم على متنه؛ ألنه تفرد به 
في المتن، والشذوذ في اإلسناد، وسيأتي الشذوذ في المتن، والشذوذ في اإلسناد يجعلون الشذوذ 

؛ ألنه بمعناه، فإذا قلنا: هذا حديث شاذ، وقلنا: حديث منكر، ما يفرق عند بعضهم، في المنكر
يعني مثل لو قال:  ذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكر؛عند ابن الصالح ال فرق بينهما، فإ

ن رأي الحافظ الذهبي إ :صحيح مقبول، يأتي بألفاظ مترادفة، إذا جيء بألفاظ مترادفة إذا قلنا
 ،واحد، لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون  هو رأي ابن الصالح، أنهما بمعن ى -رحمه هللا-

عندهم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة  اواصطالح   اوصار عرف  
ال ما يرد؟ إذا قلنا أنهما متباينان ؛الضعيف للثقات ال ما يرد؟ يرد كالم الذهبي وا  ما  ؛يرد هذا وا 

ذا قلنا هما متداخالن أمكن؛نجمع بين متباين يمكن أن ال ما هو بواضح؟ إذا  ين، وا  واضح وا 
واعتمدوه  ،قلنا: هما متباينان، الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكر، وهذا الذي تبناه المتأخرون 

ولم يذكروا غيره، عند المتأخرين ما في غير هذا، وفي أحكامهم على األحاديث يعتمدون هذا، 
بإزاء معنى  واحد، ونرجع إلى ما قرر  لقون النكارة والتفرد والشذوذفي أحكام المتقدمين يط بينما
في الصحيح أن الشذوذ ينافي الصحة أو ال ينافيها؟ ما هم يشترطون انتفاء الشذوذ  اسابق  

 لصحة الخبر؟
 عــــن مثلــــه مــــن غيــــر مــــا شــــ و 

 

ــــــــــــــــة قادحــــــــــــــــة فتــــــــــــــــو     وعل
 

 أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعض، فمثال  والشذوذ فيه مخالفة، وفي الصحيح  
خرجه اإلمام البخاري في مواضع كثيرة، وكل موضع يشتمل على مخالفة ال  ؛حديث جابر

توجد في الموضع اآلخر، وخرجها كلها، ومع ذلك رجح، ففيه الراجح وفيه المرجوح، والراجح 
هو الشاذ، وهذا ما جعل  في اصطالح المتأخرين هو المحفوظ، والمرجوح في اصطالحهم

ما تضمن هو يعني في قسم الشاذ و  الصحيح؛في الشاذ الصحيح وغير  :بعض أهل العلم يقول
وفيه غير الصحيح، ليدخل مثل هذا االختالف بين الرواة في أحاديث  ،المخالفة فيه الصحيح

بعض فالن، مالصحيحين التي فيها نوع مخالفة، يعني في مخالفة في الثمن، وفي اشتراط الحُ 
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 ،وبعضها ما فيها اشتراط، وبعضها الثمن أوقية، وبعضها أكثر ،الروايات فيها االشتراط
وبعضها أقل، وخرجها البخاري كلها، ورجح اشتراط الحمالن، ورجح أن الثمن أوقية، مع ذلك 

ل وفيه المرجوح، فيه الراجح وفيه المرجوح، فتعام ،خرج غيره من الوجوه األخرى، ففيه الراجح
هذه الروايات معاملة األحاديث المختلفة ما يوجد في حديث البخاري راجح ومرجوح؟ يعني 
راجح من حيث الثبوت، ومرجوح من حيث الثبوت، وراجح من حيث الداللة، ومرجوح من 
حيث الداللة، ما يوجد؟ يوجد، وكونه من رواة متعددين هذا ما فيه إشكال، لكن اإلشكال إذا 

 ؛، إذا كان في أحاديث ما في إشكال، وعلى كل حال الشذوذ علة مانعةكان في حديث واحد
 ،إما في قبوله ؛أو قادحة في الخبر ،أو من العمل به، الشذوذ علة مانعة ،إما من قبول الخبر

أو في العمل به بعد قبوله، يعني قد يكون المرجوح مقبول من حيث الرواية، لكنه من حيث 
ا رجحنا عليه ما هو أقوى منه، وتوافرت فيه شروط القبول، نألنالعمل غير مقبول كالمنسوخ؛ 

الظاهر، وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على 
 والحكم فيه على الظاهر:

 فـــــــــــي ظـــــــــــاهر   القطـــــــــــع     وبالصــحي  والضــعيف قصــدوا
........... 

 

ويوجد ما هو أرجح منه، ولذا تخلصوا  ا،ن كان مرجوح  وا   ،فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه
منه المقبول ومنه المردود، فمتى توافرت فيه الشروط يبقى  شكال بقولهم أن الشاذمن هذا اإل

الصحيح  -اأيض  –لكنه مرجوح كالمنسوخ، يعني ال يعمل به، وفي الصحيح  ؛أنه في الصحة
من  اولو كان المعارض صحيح   واألصح فإذا تعارض حديث صحيح مع حديث أصح منه،

بد من أن يبحث ح، ومعروف أنه في باب التعارض الحيث الرواية والنقد، فيرجح عليه األص
فالمنكر بمعناه  "فهو بمعناه" ؛ قبل أن يرجح بعضها على بعضعن أوجه للجمع ولو بعدت

بين الشاذ  يميز لم ، فلم يميز بينهما؛" كر"ابن الصالح  "ك ا الشيخ" يعني بمعنى الشاذ
والمنكر، والتمييز بينهما هو المعتمد عند أهل العلم، فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم 

مثال الثاني:  ،بالشذوذ، الحكم بالنكارة عندهم أقوى من الحكم على الحديث بالشذوذ، ثم مثل
، ويصلح على وهو تفرد الراوي الذي ال يحتمل تفرده، مثال تفرد الراوي الذي ال يحتمل تفرده

 ح مثاال  للشاذ، ويصلح مثاال  للمنكر: رأي ابن الصال
 نحو:))كلــــوا الــــبل  بــــالتمر(( الخبــــر

 

 ................................... 
 

))كلوا البلح بالتمر..(( جاء األمر بذلك من حديث أبي زكير، وهو مخرج عند النسائي وابن 
لبلح بالتمر..((، يقول: ))..فإنه إذا أكله ابن آدم ماجه، وقال النسائي فيه: منكر، ))كلوا ا

غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق((، هذا ال يحتمل تفرده؛ ألنه 
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من رواية أبي زكير يحيى بن محمد البصري، هو من رواية أبي زكير، وأبو زكير خرج له 
ال فتفرده ال  يحتمل، تفرد به عند ابن ماجه، فهو حديث اإلمام مسلم مقرون؛ يعني مع غيره، وا 

منكر، وعند النسائي، وقال النسائي فيه: منكر؛ ألنه لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؛ ألنه 
 تفرد به من ال يحتمل تفرده، ومثل به ابن الصالح على هذا، هذا مثال النوع الثاني.

نكارة الخبر بسبب تفرد راويه، أو  وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، لكن هل نكارته،
بسبب نكارة لفظه؟ معناه ضعيف: ))كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، 
وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق((؛ هل الذي يغضب الشيطان طول عمر 

المعمور  اإلنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة، الذي يغضب الشيطان العمر
ال العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة، أو عمر بمعصية هذا ما يغضب الشيطان،  بالطاعة، وا 
وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر ابن آدم: ))عاش ابن آدم(( هذا معنى المنكر، 

 وبما يرضيه: -جل وعال-فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة هللا 
 لــبل  بــالتمر(( الخبــرنحــو: ))كلــوا ا

 

 ................................... 
 

 ؛ مخالفة الثقة:ومثل لألول المخالفة
................................... 

 

 ومالـــــك ســـــمى ابـــــن عثمـــــان عمـــــر 
 

عثمان، كما في وهو معروف عند سائر األئمة بعمرو بن عثمان، مالك سماه عمر بن 
إذا مر ببيته أشار إليه، كأنه يقول: هذا الشخص الذي  -هللارحمه -الموطأ، وكان مالك 

يخالفنا فيه الناس، أو نخالف فيه الناس، مالك يراه عمر بضم العين، وغيره يقولون: عمرو، 
، ابن الصالح لما -رحمه هللا-هذا مخالفة من اإلمام مالك، هذه مخالفة من اإلمام مالك، 

وقسم ما يتفرد به  ،قسم ما يخالف فيه الثقة ا قسمين:؛ جعلهموفي معناه المنكر ،جعل الشاذ
هو أكثر مثل مخالفة مالك يسمي الراوي عمر من ال يحتمل تفرده، فالذي يخالف فيه الثقة من 

بن عثمان، وغيره يسميه عمرو بن عثمان، وتفرد من ال يحتمل تفرده، مثل الحديث: ))كلوا 
قلت: فماذا، فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية  ا ا ""قلي: فمالبلح بالتمر((، فهو يمثل للقسمين 

ن سماه غيره عمرو، فإن مثل هذه المخالفة ال تضر؛ لماذا؟ ألن عمر بن  الراوي عمر؟ وا 
بن عثمان، عمر بن عثمان على رأي مالك، وعمرو بن عثمان على رأي  عثمان، وعمرو

 راوي بين اثنين كالهما ثقة؟ردد الغيره، هما أخوان، وكالهما ثقة، فهل يضر الخبر أن يت
ال ما يضر؟ لو قيل عن حماد ال ابن زيد،  ،وما استطعنا أن نميز حماد بن سلمة ،يضر وا  وا 

يتأثر الخبر؟ ما يتأثر، فالخبر سواء  كان عن عمرو بن  ، وما استطعنا أن نميز؛أو عن سفيان
تضرر، ولذا قال عثمان، كما قال األكثر، أو عمر بن عثمان كما قال اإلمام مالك ما ي
مثال  "بر مثاله" ثقةالحافظ: قلت فماذا يلزم من تفرد مالك، وماذا يترتب عليه؟ ألن كل منهما 
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"خاتمه عند الخ ء  -صلى هللا عليه وسلم- "بر مثاله حدي  نزعه"الصحيح المطابق، 
 كون فيه المثال المطابق للمخالفة:هذا الذي يصح أن ي ووضعه"

ــــــر حــــــدي  ن ــــــي: فمــــــا ا ب ـــــــ ء ووضـــــــعه    زعــــــهقل ـــــــد الخ ـــــــه عن  خاتم
 

اتخذ  -صلى هللا عليه وسلم- أن النبي" :صوابه عن الزهري عن أنس داود: منكر، قال أبو 
لكن اإللقاء لخاتم  "اتخذ خاتم ا من ورق ثم ألقاه" " وهذا هو المحفوظمن ورق ثم ألقاه اخاتم  

نس في نزعه خاتمه عند علق على الكتاب يقول: حديث أاللي  ، أو لخاتم الورق؟الذهب
وابن ماجه، وأبو داود نص على أنه منكر،  ،والترمذي ،والنسائي ،الخالء، رواه أبو داود

اتخذ خاتم ا من ورق ثم  -صلى هللا عليه وسلم- أن النبي" :والصواب عن الزهري عن أنس
ناس خواتم من ذهب، فاتخذ ال ااتخذ خاتم   -عليه الصالة والسالم-والمعروف أن النبي  ألقاه"

من ذهب ثم ألقاه، وال يبعد أن يكون في أول األمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم 
ذهب ثم ألقاه، ما يبعد، لكن حديث نزعه هذا منكر؛ ألنه مخالفة لمن هو أوثق منه، ولذا حكم 

 بأنه منكر. -رحمه هللا-عليه أبو داود 
 يقول: نود إعادة أنوا  التدلي . س ال:

 ،واإلرسال الخفي ،اع التدلي س: ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليسأنو 
ال ما يحتاج؟ ذكرنا الصور األربع التي بواسطتها  واإلرسال الظاهر، هذا يحتاج إلى إعادة وا 
ال ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من  نفرق بين التدليس واإلرسال، تحتاج إلى إعادة وا 

قيه، الحالة األولى: أن يكون قد سمع منه أحاديث، والثانية: أن يكون ل :ي عنه أربع حاالتيرو 
الثالثة: أن تثبت المعاصرة، ولم يثبت أنه لقيه، والحال الرابعة:  ولم يثبت سماعه منه، والحال

 لثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه؛عدم ثبوت المعاصرة، فإن كان من الحال األولى، أو ا
ني ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذا تدليس، الصورة الثالثة في حال المعاصرة يع

هذا إرسال  ؛وال سماعه منه بصيغة موهمة ،ه لهوى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤ إذا ر 
خفي، وليس من التدليس، وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة 

 ال ظاهر.هذا إرس ؛موهمة
، وااللتقاء تدليس اإلسناد هو إسقاط الراوي  ؛وتدليس الشيوخ ،أنواع التدليس قالوا: تدليس اإلسناد

ويرتقي لمن فوقه، ويكون قد لقي شيخ  ،يسقط شيخه الضعيف لمن فوقه بصيغة موهمة؛
ر، شيخه إما لكونه صغي وقال، هذا تدليس؛ تدليس إسقاط، يدلس ويرتقي إليه بعن وأنَّ  ،شيخه

، المقصود ويأنف من ذكره، أو لكونه أكثر من ذكره، أو لكونه ضعيف، ويريد أن يروج الخبر
بأن يقول:  ؛يسقط شيخه، بهذه الصورة يكون تدليس بالقطع، بالقطعاألهداف الحاملة كثيرة، 

فالن، ويسكت ثم يقول: عن فالن، أو يقول: حدثني ثم يسكت، إما أن يأتي بالصيغة، ثم 
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 :هذا تدليس قطع، وتدليس العطف أن يأتي براوي  أتي باسم الراوي ثم يسكت؛، أو ييسكت
ويعطف عليه آخر، وهذا ما فيه إسقاط، يعطف عليه آخر، ويقدر للمعطوف  ،حدثني فالن

فيقول: حدثني فالن، هذا صحيح حدثه، وفالن غير مسموع لي، أو فالن لم يحدثني،  ،خبر
يحذف ضعيف بين  ؛س التسوية، أن يحذف ثقةالمعطوف، هذا تدليس عطف، وهناك تدلي

ثقتين، تدليس التسوية أن يحذف ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما اآلخر، لقي أحدهما اآلخر، 
ا هناك تدليس الشيوخ؛ وهذا شر أنواع التدليس، أن يصف الشيخ بما ال يعرف به، أو  وأيض 

قال: حدثني أبو صالح  ال  يكنيه كنية ال يعرف بها، أو ينسبه نسبة ال يعرف بها، فلو مث
بذلك من؟ اإلمام أحمد، صالح أكبر من عبد هللا  االشيباني، حدثني أبو صالح الشيباني مريد  

عرف بأبي عبد هللا باسمه، وعرف بانتسابه إلى جده  -رحمه هللا-لكن اإلمام  ،وهو شيباني
به، هذا تدليس تهر أحمد بن حنبل، المقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب إلى شيء لم يش

ب، أو تعمية أمر على السامع، أو امتحان الطال ،ه إما التفنن في العبارةشيوخ، والقصد من
 نعم؟

 طالب:......
، مما جعل ابن حقيقة في إطالقات األئمة الكبار قد يطلقون هذا بإزاء هذا، وهذا بإزاء هذا

مخالفة الثقة، وأكثر ما يطلق ، لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء اواحد   الصالح يجعلهما شيئ ا
المنكر بإزاء مخالفة الضعيف؛ ألن اللفظ لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذ، 

ال وجد استعمال هذا مكان هذا ، وهذا مكان فيجعل األقوى لألقوى، واألضعف لألضعف،وا 
 هذا، نعم؟
 ......طالب:

 فشــــــــــــره للضــــــــــــعف واستصــــــــــــبارا
 

 وكالخطيــــــــــــب يــــــــــــوهم اســــــــــــتكثارا 
 

 .....طالب:.
يعني  اع التدليس مطلق ا تدليس التسوية؛شر تدليس الشيوخ للضعف واستصغارا، وشر أنو 

أو ينسبه بما لم يشتهر به، إذا كان لضعفه هذا  ،تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما ال يعرف به
شر أنواع تدليس الشيوخ، إذا كان لضعفه ليوعر الطريق الموصل إليه، هذا شر إذا كان 

لمن روى  ا، استصغار  -اأيض  – اوراويه ضعيف هذا شرها، واستصغار   ،بيروج الحديث اضعيف  
 في اإلخالص،عن أن يروي عن من دونه، هذا ال شك أنه قدح  اله، وترفع   اواحتقار   ،عنه

من الشيوخ، فيورد الشيخ على خمس  وكالخطيب يوهم استكثار ا "ا"وكالخطيب يوهم استكثار  
وليس  ،واقف عليها أنه غير الشيخ األول، لكن ما يظن بالخطيب هذاصور، كل صورة يظن ال

عنده من الشيوخ ما يغنيه عن مثل  -رحمة هللا عليه-بحاجة إلى مثل هذا، الشيخ الخطيب 
نما يقصد به التفنن في  في مائة موضع من  العبارة، وتنشيط القارئ، يعني لوهذا القصد، وا 
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نصاري، كلها تسوقها على هذا األساس، على هذه كتاب تقول: حدثني محمد بن سعيد األ
الصورة، يمل القارئ، لو مرة تقول: حدثني محمد بن سعيد األنصاري، ومحمد بن سعيد 
األنصاري تنسبه إلى جده، بحيث ال يوقع في لبس، ومرة تقول: حدثني أبو سعيد األنصاري، 

من دون نسبة،  يأتي به مهمال   اان  يأتي باالسم خماسي، وأحي امسلم يفعل هذا، أحيان  و وهو هو، 
بما ال يوقع في لبس، أما إذا أوقع في  ينسبه إلى أبيه، وأحيان ا إلى جده اوال إلى أبيه، وأحيان  

مثل هذا ال بد من  ؛ويوافقه في االسم واسم األب ،لبس فكان في طبقته من ينسب هذه النسبة
اع تدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه األول شر أنو  شرها شر جميع أنواع التدليس،البيان، 

 الضعف، ضعف الراوي، واستصغار الراوي؛ ألن هذا يقتضي احتقار الراوي.
 ...طالب:...

أن يحكم شاذ، لكن يمكن  ))إن هللا يحب التوابين، ويحب المطهرين((: أظن الشذوذ، قالوا مثال  
ويسنده تصرفات األئمة،  ،شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان عليه بالشذوذ ويش المانع؟

وهذا بإزاء هذا ما في إشكال، ليست هناك قواعد مطردة عند األئمة  ،فيطلقون هذا بإزاء هذا
الكبار، ليست هناك قواعد مطردة بحيث ال يحيدون عنها بخالف طريقة المتأخرين عندهم 

 ،الكثيرقواعد مطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران 
تتولد لديه الملكة التي  ؛والنظر في األسانيد، والنظر في أحكام األئمة ،والتخريج لألحاديث

 يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين، وأما التمرين فيكون على طريقة المتأخرين.
 وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل  
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
وعلى آله  ،وله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورس ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
واغفر لنا ولشيخنا والسامعين  ا،وزدنا علم   ،وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ،اللهم علمنا ما ينفعنا

 برحمتك يا أرحم الراحمين.
 تعالى:  -رحمه هللا-قال المصنف 

 ا عتبار والمتابعاي والشواهد:
ـــــــار ســـــــبرك الحـــــــدي  هـــــــر    ا عتب

ـــ ن ي  كـــن شـــورك مـــنعـــن شـــيخه ف
 

 شـــــــــورك شـــــــــيخه ففـــــــــو  فكـــــــــ ا
 

ـــــــــى فالشـــــــــاهد ـــــــــاه أت    مـــــــــتن بمعن
ـــــــــــو أخـــــــــــ وا إهابهـــــــــــا ـــــــــــه ل  مثال

 

 ابـــــن عيينـــــة وقـــــد  إعـــــن عمـــــرو 
 

   ثــــــــــــم وجــــــــــــدنا أيمــــــــــــا إهــــــــــــاب

 شــــــــارك راو غيــــــــره فيمــــــــا حمــــــــر 
 

ن  معتبــــــــــــــــر بــــــــــــــــه فتــــــــــــــــابع وا 
 

ـــــــــد يســـــــــمى شـــــــــاهد   ـــــــــم إ ا اوق  ث
 

 ومـــــــا خـــــــ  عـــــــن كـــــــر  ا مفـــــــارد
 

ـــــــا ـــــــى به ـــــــا أت ـــــــدبا  م  فلفظـــــــة ال
 

 يف العععععععتض فا   ععععععع توبععععععع   ععععععرو
 

 فكـــــــان فيـــــــه شـــــــاهد فـــــــي البـــــــاب
 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 :أما بعد
التي  في ألفيته؛ -تعالى رحمه هللا-الحافظ العراقي  ل: يقو -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ الحديث البن الصالح، صل نظم لعلوم هي في األ
ال، به الثقة إما مع قيد المخالفة أو والمنكر، ويجتمعان في التفرد على ما مضى، فالشاذ يتفرد 

والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو ال، وقد يطلق الشاذ بإزاء المنكر والعكس، وبعد 
 :تفرد الراوي  هذين البابين اللذين فيهما -تعالىرحمه هللا -ذلك أردف المؤلف 

ــــــــرد كــــــــ ا البرديجــــــــي ــــــــر الف  أطلـــــــ  والصـــــــواب فـــــــي التخـــــــري     المنك
 

 إلى آخره.
 ،كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ ال نعرف ذلك إال باالعتبار، فإذا اعتبرنا وبحثنا في الدواوين

ال حصل التف ،انتفى التفرد ا؛أو متابع   افإن وجدنا شاهد   رحمه -ولذا أردف الحافظ العراقي  ؛ردوا 
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وينظر في الحديث إن وجد له  ،علمالشاذ والمنكر باالعتبار والمتابعات والشواهد، ليُ  -تعالى هللا
 وال النكارة. ،هناك للشذوذ ال يصير مجاال   شاهد أو متابع انتفى التفرد، وحينئذٍ 

جمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين مناسبة هذه التر  ،وهذه الترجمة ،أقول: مناسبة هذا الباب
يخالف فيه  الشاذ على ما تقدم تحريره عن اإلمام الشافعي وغيره: هو ما كر،الشاذ والمن ؛قبلها

 الثقة غيره من الثقات:
 و و الشــــــ و  مــــــا يخــــــالف الثقــــــة

 

 فيــــــــه المــــــــ  فالشــــــــافعي حققــــــــه 
 

مجرد تفرد الثقة، والمنكر ، ومنهم من يطلقه على اومنهم من يطلقه على مجرد التفرد مطلق  
ويطلق  ا،أو مطلق   ،أو مع المخالفة ،المنكر بإزائه يطلق ويراد به الشاذ في تفرد الثقة ،بإزائه

وهذا  ،أو مجرد تفرد من ال يحتمل تفرده ،ويراد به تفرد الضعيف، مع مخالفة غيره من الثقات
 كله مضى.

، ترجمة األفراد -اأيض  –رد؟ وسيأتي كيف نعرف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه ف
واحد، والغريب هو ما  في أواخر الكتاب الغريب، واألفراد هي ما يتفرد به راوٍ  -اأيض  –وسيأتي 
إال أنهم أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق، والغريب على  ،واحد راوٍ  -اأيض  –يتفرد به 

 اتبع   -رحمه هللا تعالى-فجعل الناظم ، -الىإن شاء هللا تع-التفرد النسبي، وهذا كله سيأتي 
ثم أخر الكالم  ،ثم أردفها باألفراد ،الشاذ والمنكر :لألصل هذه الترجمة بين البابين السابقين

ثم  ،والمشهور في أواخر الكتاب واألصل واألنسب أن يأتي بالشاذ ،على الغريب مع العزيز
باالعتبار، لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين ثم بعد ذلك يأتي  ،ثم الفرد ثم الغريب ،المنكر
ألنه ألفه،  ؛ي هو ابن الصالح، الذوبابين فأخرهما، وهذا مما يالحظ على األصل ،فقدمهما

ولذا جاءت تراجمه هكذا،  ؛، ألف كتابه ليلقيه على الطالب في دروسافشيئ   األف كتابه شيئ  
به وتحريره وجمعه من المصادر اجتهد في ترتيب كتا -رحمه هللا تعالى-وابن الصالح 

وهذا هو الشأن في  ،وهكذا ،ولوحظ عليه بعض الشيء ،فأماله على الطالب ،المختلفة
جل -مصنفات البشر، ال بد أن يالحظ عليه، وال يمكن أن يكون الكمال والتمام إال لكتاب هللا 

 .-وعال
بين الثالث الكلمات  قد يفهم من النسق "ا عتبار والمتابعاي والشواهد" :هذه الترجمة

ابعات والشواهد، فعلى هذا ، فاالعتبار قسيم للمتوالشواهد أنها قسائم ،والمتابعات ،االعتبار
والشواهد، وهذا الفهم ليس بصحيح؛ ألن ما يعتضد  ،والمتابعات ،االعتبار: تكون األنواع ثالثة

عبارة كما يقول الحافظ ابن وما تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقط، فحق ال ،به الخبر
والشواهد، معرفة االعتبار للمتابعات والشواهد، فاالعتبار  ،حجر: معرفة االعتبار للمتابعات

للمتابعات والشواهد، يعني ال يوجد شيء ينقسم إلى ثالثة أقسام هي االعتبار  اليس قسيم  
نما هي المتابعات والشواهد فقط، وأما اال  ،والنظر ،فهو االختبار ،عتباروالمتابعات والشواهد، وا 
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رحمه هللا -ولذا يقول الحافظ  ؛والسبر في دواوين السنة؛ للبحث عن المتابعات والشواهد
 الحافظ العراقي: ،في نظمه -تعالى

 :"ا عتبار سبرك الحدي "
ـــــــار ســـــــبرك الحـــــــدي  هـــــــر  ا عتب

 

 شــــــــارك راو  غيــــــــره فيمــــــــا حمــــــــر 
 

والطريق  ،والشواهد، هيئة التوصل ،معرفة المتابعاتوطريقة التوصل ل ،فاالعتبار هيئة التوصل
ونظرك  ،يعني اختبارك "ا عتبار سبرك الحدي "والشواهد  إلى التوصل لمعرفة المتابعات

راويه الذي يظن  "هر شارك"، هذا هو االعتبار والبحث عن الطرق  ،الحديث في دواوين السنة
 هوو معروف، غيره هذا المفعول المشارك، شارك فعل، فاعله ف "راو غيره فيما حمر"تفرده به 

"إذن  ،، مفعول شارك"غيره"  إعرابها هذا هو الفاعل؟ "راو 
 ....................... هــــــــــــــــــــــــــر

 

 شــــــــارك راو غيــــــــره فيمــــــــا حمــــــــر 
 

هي  وراوٍ  ،فتكون غيُره ،زكريا األنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل
ن المنقوص في حالة تأتي في حالة النصب؟ أو أ ،اءكذا بحذف الي المفعول، لكن هل راوٍ 

، ويقول: إن من العرب من يجعل اه، ويظهر عليه اإلعراب شارك راوي  النصب تثبت ياؤ 
وعلى هذا يكون غيره هو  "أل"،المنقوص محذوف الياء باستمرار، يعني إذا لم تقترن به 

ثل هذا التكلف؟ وباإلمكان أن هو المفعول على كالمه هو، لكن ما الداعي لم الفاعل، وراوٍ 
"نقول:  والجر في حالتي الرفع  "أل"هذا هو الفاعل؛ ألن المنقوص المجرد عن  "شارك راو 

 ؛أو شورك ،شارك غيره ن هي المفعول، والراوي سواءٌ كما ضبط هنا تكو  "وغيره" تحذف ياؤه
ال ما في ،فرق  هفي  فرق؟  هوا 

 ..طالب:....
 من أين؟

 طالب:......
 ،التي هي بين الطرفين ،شارك إذا وجدت المشاركة ، أنا أقول: إن الشخص سواءٌ أخيال، يا 

إذا قلنا:  ؛لجملةاويختلف المفهوم من  ،هل يختلف التعبير ويختلف األسلوبا، شارك زيد عمر  
وال يوجد أي مانع من  ،قدمنا الفاعل أو المفعول يختلف األمر و؟ يعني سواءٌ عمرٌ  اشارك زيد  

وغيره هو المفعول فيما حمل، يعني فيما حمله، وما  ،هو الفاعل هذا يكون راوٍ هذا، وعلى 
ذوف، األصل فيما حمله والعائد مح ،موصولة، يعني في الذي حمل، والجملة صلة الموصول

 :معتبر به "شورك من معتبر به"ذاك الراوي  "عن شيخه ف ن يكن"من الحديث 
................................... 

ـــ ن يكـــن شـــورك مـــن عـــن  شـــيخه ف
 

 ................ فيمــــــــــــــا حمــــــــــــــر 
 

 معتبــــــــر بــــــــه......................
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يعني شورك من مثله بأن ال يكون شديد الضعف، بأن ال يكون كل من المشار ك والمشاَرك 
الضعف وجودها مثل عدمها، ال يستفيد منها الحديث قوة، لضعف؛ ألن رواية شديد شديد ا

 "ف ن يكن شورك من معتبر به"ولذا قال:  ؛ها إذا كان الراوي شديد الضعففوجودها مثل عدم
فضعفه ليس  ؛ما يقال: فالن يعتبر به، وفالن ال يعتبر به، فإذا كان ممن يعتبر به اكثير  

نما قد يكون ثقة، وقد يكون دونه  بشديد، وهو الذي يقبل االنجبار، وقد يكون غير ضعيف وا 
ال ما تفيد الخبر ،ته تفيد الخبرصدوق، فإن كان ثقة فمشارك إن كان الراوي ثقة مشاركته  ؟وا 

عند المعارضة يستفيد  ،أو ال تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة، لكن عند الترجيح ،تفيد الخبر
غيره مما ال يشارك فيرجح على  ،؟ القوة عند الترجيحماذاخبر الثقة بمشاركة غيره له، يستفيد 

ه راويه الثقة، فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح، عند التعارض يشارك في فيه، أو ممن لم
والترجيح، ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد الضعف تفيد الحديث االرتقاء إلى 
درجة الصحيح لغيره، يعني ممن ال يصل إلى حد الضعف، مشاركة هذا الراوي من مثله ممن 

مشاركة و بذلك إلى درجة الصحيح لغيره،  فيرتقي ،ال يصلح على حد الضعف تفيده قوة
 ،فنستفيد من المتابعات ،الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر االرتقاء من الضعيف إلى الحسن

لى الحسن، أو من والترقية لألحاديث من الضعف إ ،والشواهد التقوية، نستفيد منها التقوية
يعني ضعفه  ك من معتبر به""شور إن يكن ذلك الراوي  "ف ن يكن شورك" الحسن إلى الصحة
نما يرجع ضعفه إلى شيء في  ،وال يصل إلى حد من يتهم بالكذب مثال   ،ال يرجع إلى عدالته وا 

على خالف  ،حفظه مما ال يصل إلى شدة الضعف في الحفظ بأن يكون سيء الحفظ مثال  
 اه راجع  أو ال ينجبر؟ المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعف ،هل ينجبر ؛بينهم في سيء الحفظ
 فإنه ينجبر، فإنه ينجبر. ؛إلى شيء في حفظه
فتابع هذا هو التابع، فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به،  "معتبر به فتابع"

منهم من يخص  ،والفرق بينهما ،والشاهد ،والخالف بين أهل العلم في المتابع ،هذا هو التابع
ن طريق آخر، ولو اختلف الصحابي، منهم من يطلق المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى م

ولو اختلف الصحابي، والشاهد على اختالف اللفظ، يعني أن يروى  ،المتابع على اتحاد اللفظ
والذي يختاره أكثر المتأخرين الصحابي، هذا قول في هذه المسألة، ولو اتحد  ،الحديث بالمعنى

، ولو في اللفظ، والشاهد ما اختلف صحابيه ولو وجد االختالف ،أن المتابع ما اتحد صحابيه
 اتحد اللفظ، ولو اتحد اللفظ.

ولو اختلف الصحابي،  ،فالمتابع ؛فإن اتحد اللفظ ،فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنى
ن اختلف اللفظ واتحد المعنى ومنهم من ينظر إلى اتحاد  ،ولو اتحد الصحابي ،فالشاهد ؛وا 

وما اختلف فيه الصحابي فهو  ،تحد فيه الصحابي فهو المتابعواختالفه فما ا ،الصحابي
ممن  وعليه عمل المخرجين ،يرجحه أكثر المتأخرين ، ولو اتحد المعنى، وهذا هو ماالشاهد
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إن شورك فيما حمل عن  "ف ن يكن شورك من معتبر به فتابع"يخرج األحاديث من المتأخرين 
الراوي األدنى إن شورك في شيخه  ،في شيخهفتابع متابعة تامة، إن شورك  ؛شيخه مباشرة

ن توبع في الشيخ الثالث  ن شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة، وا  فمتابعة تامة، وا 
متابعة لكنها أقصر، وهكذا إلى أن يصل االتحاد في الصحابي، فعلى سبيل المثال في حديث 

حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان،  :-رحمه هللا تعالى-األعمال بالنيات، يقول اإلمام البخاري 
ال  ،عن غير الحميدي عن سفيان، هذه متابعة تامة -رحمه هللا تعالى-يرويه البخاري  وا 
 ها المشاركة في الشيخ، نعم؟قاصرة؟ تامة؛ ألن

 .....طالب:.
 كيف؟

 ...طالب:...
غير سفيان من بداية السند نعم، الحديث نفسه إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن 

ال  ،اتحدوا في شيخ الشيخ هذه متابعة ،عن يحيى بن سعيد لكنها أقصر من األولى، واضح وا 
ال ما هو بظاهر؟ ثم إلى آخر اإلسناد -إلى أن يتحدوا في عمر  ،ما هو بواضح، ظاهر وا 

إذا تصور أنه روي من طريق يصح عن غير علقمة عن عمر، لكنه  ،-رضي هللا تعالى عنه
من طريق عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن  ال يثبت إال

 سعيد، وعنه انتشر.
 :ماذا يكون  ؛بلفظه ،لو قدر أننا وجدنا حديث األعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثال  

ال شاهد   ا،متابع   ن اتحد اللفظاوا  فمتابع على القول األول، لو  ؛؟ شاهد على القول الثاني، وا 
نقول  ؛مع اختالف في لفظه واتحاد في معناه -رضي هللا تعالى عنه-وجدنا حديث عمر 

ال شاهد؟ شاهد على القول األول، ،متابعة  ومتابع على القول الثاني، وهكذا. وا 
ن شورك شيخه ففو "  ففوق مبني على الضم لماذا؟ نعم؟ "وا 

 طالب:......
الجهات الست إذا حذف المضاف إليه مع و  ،وبعد ،حذف المضاف إليه مع نيته، وقبلنعم، 

ر { ،مثل ما تقول: أما بعد ،نيته تبنى على الضم ر  م ن َقب  َم  ، لكن إذا [( سورة الروم2)] }لِل َّ  ا  
{ أضيفت أعربت: ل ك م  {، [( سورة آل عمران232)] }َقد  َخَلي  م ن َقب  ف  ق  ه م  السَّ ( 16)] }َفَخرَّ َعَلي 

 ؟نعم، [سورة النحل
 .....لب:.طا

ال يدل له نقل وال  نعم، يصير مثل ما يقول شيخ اإلسالم عن بعض المبتدعة إذا ذكر قوال  
ال وافق القرآن، وال وافق  قال: هذا من باب خر عليهم السقف من تحتهم، يعني ال نقل، ،عقل



 
  

266 

 266 شرح ألفية احلافظ العراقي

كل من  "وقد يسمى"لكنه قاصر، نعم متابع لكنه قاصر أي فهو متابع و  "ففو  فك ا" العقل
، ا، والشاهد يسمى متابع  اقد يسمى المتابع شاهد   "ا"يسمى شاهد  المتابع لشيخه فمن فوقه 

ا، أو شاهد   ا،سميناه متابع   ، سواءٌ وبعضهم ال يفرق بين األمرين، والخطب في هذا كله سهل
 من المتابع والشاهد يفيد التقوية، مما يتقوى به الخبر، وقد يسمى لماذا؟ ألن كال   األمر سهل؛

عن ذلك  "متن بمعناه أتى"آخر في الباب  "ثم إ ا متن" ثم بعد فقد المتابعات ا،شاهد  
- "فالشاهد"أو اختلف،  اتحد الصحابي سواءٌ  "متن بمعناه أتى"أو غير الصحابي  ،الصحابي

وعليه  ،وهذا هو اختيار اإلمام البيهقي ،أن النظر إلى اللفظ والمعنى -وهذا على القول األول
هل العلم، وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد في جمع من أ 

ن اختلف ا،واختالف   ا،الصحابي اتفاق   يعني تجرد  "وما خ "فالشاهد،  فإن اتحد فهو المتابع، وا 
 والشاهد: عن كل من التابع "عن كر  ا"

 مفـــــــاردومـــــــا خـــــــ  عـــــــن كـــــــر  ا   ...................................
 

فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية  ،يعني إذا بحثنا وسبرنا دواوين السنة ،يعني أفراد "مفارد"
أي ما وجد له متابع وشاهد بعد  "مثاله"، نجزم بأنه فرد ؛وال وجدنا ما يشهد للحديث ،الخبر

 والتنقيب في الدواوين: البحث والسبر
 ))لـــــــو أخـــــــ وا إهابهـــــــا((مثالـــــــه: 

 

 ................................... 
لو أخذوا إهابها، المروي عند اإلمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس، الحديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء 

 بن أبي رباح عن ابن عباس،
 ))لـــــــو أخـــــــ وا إهابهـــــــا((مثالـــــــه: 

 

 ............. فلفظــــــــــة: "الــــــــــدبا " 
 

فماتت  ،يعني الشاة التي أهديت لموالة ميمونة، ))لو أخذوا إهابها((يقول: أصل الحديث: 
 :))فدبغوه(( :، في رواية سفيان))لو أخذوا إهابها((فرموها، 

 ))لـــــــو أخـــــــ وا إهابهـــــــا((مثالـــــــه: 
 

ــــــدبا " مــــــا أتــــــى بهــــــا   فلفظــــــة: "ال
 

 ،مصروف ،إال ابن عيينة "إ  ابن عيينة"ار ني ابن دينيع "عن عمرو"يعني ما أتى بها أحد 
ال فاألصل أنه ممنوع من الص شيخه  وقد توبع" ،"إ  ابن عيينةرف، لكنه يصرف للوزن، وا 

تابعه أسامة بن زيد الليثي عند  "في الدبا "يعني شيخه عمرو بن دينار  ،توبع عمرو "عمرو"
ابن جريج، سفيان  -اأيض  –، وتابعه يزيد بن أبي حبيب -اأيض  –الدارقطني والبيهقي، وتابعه 

أسامة  :وعرفنا أنه تابعه ثالثة "في الدبا  فاعتضد"ما توبع، لكن توبع شيخه عمرو بن دينار 
 :بن زيد الليثي، ويزيد بن أبي حبيب، وابن جريج، توبع

................................... 
 ))أيمـــــــــا إهـــــــــاب((ثـــــــــم وجـــــــــدنا: 

 

 عتضــــــد............فــــــي الــــــدبا  فا 
 

 فكـــــــان فيـــــــه شـــــــاهد فـــــــي البـــــــاب
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فقد  ،))..دبغيعني  ))أيما إهاب..((عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس:  "ثم وجدنا"
 :طهر((

 فكـــــــان فيـــــــه شـــــــاهد فـــــــي البـــــــاب  ...................................
 

باس، إذا لكونه بمعناه، مع أنه يالحظ اتحاد الصحابي، كالهما من حديث ابن ع ،لكونه بمعناه
الرواية الثانية تسمى  ،يعني ال إشكال في تسميته متابع ،عن صحابي واحدٍ  اكان الحديث واحد  

،  متابعة، لكن ))أيما إهاب حديث:  والصحابي متحد، فمثال  إذا جزمنا أن القصة مختلفة مثال 
ونة البن عباس يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لموالة ميم حديث ثانٍ  فقد طهر(( ،دبغ

ال حديث آخر؟ ألن هذا يلتبس ،هذه متابعة :في قصة أخرى، هل نقول وتجدون في  ،وا 
 ،كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح البخاري  ،األطراف، أطراف األحاديث

ن كان مستقال  -يجعل هذا الحديث  -اأحيان  –تجده  يث األول، بمعنى أنه جزء للحد اطرف   -وا 
آخر من رواية البخاري لنفس الحديث، يعني يكون الحديثان في موضوع موضع منه، أو 

إنه حديث  :فهل نقول ،وسبب ورود الحديث مختلف ،لكن المناسبات مختلفة، والقصص ،واحدٍ 
يعني الحديث  ،أو حديثان البن عباس في الباب؟ يعني مقتضى قولهم في هذا الخبر ،واحد

))أيما إهاب  ، لكن القصة مختلفة:ن عن ابن عباسوالثاني، الحديثا ،عن ابن عباس األول
في  ))فدبغوه، فانتفعوا به((في حديث الشاه:  ،))لو أخذوا إهابها((في حديث:  دبغ؛ فقد طهر((

حديث : بين الحديثين، ))أيما إهاب دبغ فقد طهر((سفيان بن عيينة، والحديث اآلخر:  رواية
يعني جلد الشاة ، ((؟))هال انتفعتم بإهابهاذا؟ هذا خاص، وه ))أيما إهاب(( :والثاني ،الشاه

في مثل هذه الصورة ، فقد طهر(( ؛))أيما إهاب دبغ :الميتة، والثاني: عام في جميع الجلود
ال ما يمكن؟ يحمل العام على الخاص ،يمكن حمل العام على الخاص ال ما يحمل؟ هل  ،وا  وا 

أو  ،حكم الشاة جميع ما يؤكل لحمه وفي ،وما عدا ذلك ال يحمل ،إن هذا خاص بالشاه :نقول
))لو أخذوا  :من صيغ العموم، والحديث األول "أيما"نقول: ال يحمل العام على الخاص هنا؟ 

في الشاة خاصة، في قضية خاصة، وهذا فيه عموم، فهل نقول: إن جميع جلود  إهابها((
ال خاص بما يؤكل لحمه؟ نعم، يعني العام إ ،الميتات إذا دبغت طهرت ذا ذكر الخاص بحكم وا 

فإنه ال يخصص، إذا اتحد الحكم ال يخصص به، إنما يكون التنصيص  ؛موافق لحكم العام
واالهتمام بشأنه للعناية  ،على الخاص من باب التنصيص على بعض أفراد العام للعناية به

يختص  هل يعني أنه ا؛، إذا قيل: أعطوا زيد  اأعطوا زيد   ثم قيل: ،عطوا الطالب، لو قيل: أ به
أو نقول: ال، التنصيص على زيد يدل على االهتمام  ،به هذا العطاء دون غيره من الطالب

العلم يقررون أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام ال يقتضي ، والعناية بشأنه؟ أهل به
 التخصيص، نعم.
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 زياداي الثقاي
ــــــــاداي الثقــــــــاي مــــــــنهم ــــــــر زي  واقب
 وقيـــــــر:   وقيـــــــر:   مـــــــنهم وقـــــــد

 اي ثقــــــــــــة خــــــــــــالفهمدون الثقــــــــــــ
 أو لـــــــم يخـــــــالف فاقبلنـــــــه وادعـــــــى

 طـــــ   نحـــــو جعلــــــيأو خـــــالف اإل
 فالشــــــــافعي وأحمــــــــد احتجــــــــا بــــــــ ا
 لكــــن فــــي اإلرســــال جرحــــا فاقتضــــى
 هـــــ ا قبـــــول الوصـــــر إ  فيـــــه وفـــــي

 

 ومــــــــن ســـــــــواهم فعليــــــــه المعظـــــــــم 
ـــــا انفـــــرد  قســـــمه الشـــــيخ فقـــــال: م
ـــــــدهم  فيــــــــه صـــــــريحا فهــــــــو رد عن
 فيــــــــه الخطيـــــــب ا تفـــــــا  مجمعـــــــا

ـــــــة ا   ـــــــير ترب ـــــــرد نقل  و فهـــــــي ف
 رســــــال مــــــن  ا أخــــــ اوالوصــــــر واإل 

ـــــــــــــــــــه ورد أن مقتضـــــــــــــــــــى  تقديم
 الجــــــــــرح علــــــــــم زا ــــــــــد للمقتفــــــــــي

 

وهذا الباب من أهم ما يبحث في علوم ، "زياداي الثقاي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 ،كان من الناحية النظرية غاية األهمية لطالب العلم، سواءٌ  واإللمام به في ،الحديث ومعرفته

من قبل أهل العلم، ومعرفة ما وقعت  ايعني معرفة ما قيل فيه نظري   ،أو من الناحية العملية
هذه ال يعرفها إال  ،فمعرفة الزيادات في المتون  ،الزيادات فيه من األحاديث من حيث العمل

ر أبو بك -اأيض  –القليل النادر، وممن له عناية بمعرفة الزيادات في المتون ابن خزيمة، ومنهم 
أبو الوليد حسان  -اأيض  -و مصنف في الزيادات، له كتاب اسمه "الزوائد"،النيسابوري، وله 

القرشي، وابن عدي، ونظائرهم من األئمة الذين لهم العناية التامة بحفظ السنة، ومعرفة ما يزاد 
ين في األخبار، زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق واألبواب، فالباب إذا لم تجمع طرقه ال يتب

ن الحكم في القبول إ :ال سيما إذا قلنا ،وغير المقبولة ،مثل هذه األمور من الزيادات المقبولة
، طرق فإذا جمعت الطرق  ،مرده إلى القرائن ،إنما مرده إلى القرائن ،والرد لهذه الزيادات

فمرد  ،لةوالزيادات غير المقبو  ،عرفت الزيادات المقبولة؛ وأحاديث الباب الواحد ،احدالحديث الو 
 ،كما هو صنيع أئمة هذا الشأن، ونظيره ما تقدم في تعارض الوصل ،هذا إلى القرائن

 والوقف. ،والرفع ،واإلرسال
 :ما تجدون  اكثير   ،الزيادة من الثقة؛ ألن الباب زيادات الثقات، كثير من أهل العلم يطلق القبول

أما زيادات الصحابة فهي مقبولة  في كثير من تصرفات أهل العلم، ،فهي مقبولة ؛زيادة من ثقة
في اقتناء الكلب هذه مقبولة، وابن عمر  ،، في حديث أبي هريرة))أو زرع(( :، فمثل زيادةااتفاق  
يؤكد هذا القبول بأن أبا هريرة كان صاحب زرع، يعني أنه إذا كان له  -رضي هللا تعالى عنه-

الذين يقولون: إن  ،المبتدعة المفتونين لبعض افإنه يحفظ ما جاء فيه، خالف   ،عناية بهذا األمر
ألنه محتاج إليها، حاشا  ؛ابن عمر يشكك في هذه اللفظة من أبي هريرة، ويتهمه بأنه زادها

فالزيادات  ، الصحابي الجليل أبي هريرة مثل هذا الظن السيئ،وكال أن يظن بحافظ اإلسالم
 .امن الصحابة مقبولة اتفاق  
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وهو من جمع  ،الثقات هنا هل المراد بالثقة هنا حقيقة الثقة: -لىرحمه هللا تعا-يقول الناظم 
فيدخل فيه من دون  ؟أو المراد به الراوي المقبول ،واإلتقان ،والضبط ،والحفظ ،بين العدالة

، نعم؟الثقة  ، كالصدوق مثال 
 طالب:......

صدوق جاء بخبر  ،، هو مقبول الروايةمقبول الرواية مثال   ، يعنييعني زيادة من هو دون الثقة
ال لفظة؛جملة :وعلمنا به، فجاء بزيادة ،قبلناه ال ما نقبل؟ ،نقبل ، وا   وا 

 .....طالب:.
وزيادة الثقة مقبولة، لكن مرادهم بالثقة  "واقبر زياداي الثقاي"، "زياداي الثقاي"الثقة، العنوان 

ية، إذا قبلنا حديثه قبلنا ، بل المراد بذلك رواية مقبول الروااضابط   ا،حافظ   ،أعم من كونه عدال  
يعني والمراد بذلك في هذا  ا؟مطلق   "واقبر زياداي الثقاي"رد زيادته  زيادته، ومن رد حديثه

 "واقبر زياداي الثقاي"دخلون في هذا الخالف الخالف من دون الصحابة، أما الصحابة فال ي
أو العكس، يعني روى  ،ثم رواه بها ،أي ممن روى الحديث بدون هذه الزيادة "منهم" امطلق  

 .اثم رواه ناقص   ا،، أو رواه تام  اثم رواه تام   ا،الحديث ناقص  
ــــــــاداي الثقــــــــاي مــــــــنهم ــــــــر زي  واقب

 

 ................................... 
أي سوى الراوي بدونها، يعني تصور هذه  "ومن سواهم"يعني ممن روى الحديث بدونها 

أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية  ،راوي نفسهإذا قارنا الروايتين عن ال ،الزيادة
 غيره.

ــــــــاداي الثقــــــــاي مــــــــنهم ــــــــر زي  واقب
 
 

 ومن سواهم....................... 
كانت هذه الزيادة في اللفظ أو  ، وسواءٌ "فعليه المعظم"أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظم، 

 اتحد إعرابها أو اختلف، سواءٌ  ي أو ال، سواءٌ ليها زيادة حكم شرعفي المعنى، وسواء ترتب ع
من  ؛ذكرها في مجلس أو في مجالس، المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم

 :المحدثين والفقهاء واألصوليين
ــــــــاداي الثقــــــــاي مــــــــنهم ــــــــر زي  واقب

 

ــــــــه المعظــــــــم   ومــــــــن ســــــــواهم فعلي
 

في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ، سواء كان هذا الذي زادها ايعني ال تقبل مطلق   وقيل: ال؛
ثقة زاد، وثقة لم يزد، يعني ثقة زاد وثقة نقص، القول الثاني، القول األول: تقبل الزيادة، القول 

القدر المتفق  ؛لماذا؟ ألن ما اتفقا عليه كان المقابل له نظير واحد؛الثاني: ال تقبل الزيادة ولو 
، يعني ومن باب ايعني ال تقبل مطلق   يها، وقيل: ال؛متيقن، وهذه الزيادة مشكوك ف عليه بينهما

، اومن نقص أكثر من واحد، هذا القول الثاني، األول: القبول مطلق   ا،أولى إذا كان الزائد واحد  
 .اوالثاني: الرد مطلق  
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ا فإن هذه ، ومرة تام  ايعني إذا جاء بالحديث مرة ناقص   "وقير:   منهم"وقيل: ال تقبل منهم، 
ومرة بدون  ،يعني مرة بالزيادة ؛ومرة بها ،أي ممن رواه بدونها مرة ة ال تقبل منهم؛الزياد

وفيه عدم القبول،  ،هذا القول الثالث فيه القبولذين قبله؟ الزيادة، ما الفرق بين هذا القول وال
من فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص من غيره، وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص 

، وسبب الرد أنه لو كان اومرة ناقص   اواحد، فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائد   قبل راوٍ 
يعني تركه لها في بعض  ؛ما تركها في المرة الثانية ؛لها امتقن   ،لها اضابط   ،منها امتأكد  

؟ المسألة كم صار فيها من قول "وقير:   منهم"ها، وفي ضبطه لها، األحيان يشكك في ثبوت
ال قبلت ا؛، والتفصيل، فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقص  ا، والرد مطلق  االقبول مطلق   إذا  ؟ردت وا 

وأنهم ال يحكمون بحكم  ،، أو المحفوظ عن المتقدمين..أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند
بل يتركون الحكم للقرائن تكون األقوال أربعة، في تعارض الوصل  ،عام مطرد في مثل هذا

، الحكم لألكثر -اأيض  –، وذكروا ا، والحكم لإلرسال مطلق  االحكم للوصل مطلق  ، اإلرسالو 
 يعني أربعة أقوال، إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن. وذكروا أن الحكم لألحفظ؛

هل  ك أنه يضطرب، وال يدري ماذا يصنع؟الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه األقوال ال ش
ع كما صنع األئمة؟ يعني ال شك أن المرجح هو قول، هو ما عليه أو يصن ؟أو يرد ؟يقبل

عمل األئمة وأن الحكم للقرائن، لكن هل لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس 
هل له  ؟وينظر في األسانيد ،ويجمع الطرق  ،فيخرج األحاديث ؛ويطبق عليها ،قواعد الحديث

أو يحكم بحكم عام مطرد في بداية  ويترك هذه األقوال؟ ،فيحكم بالقرائن ،أن يحاكي المتقدمين
لكة يستطيع وصارت لديه أهلية وم ،ثم بعد ذلك إذا تأهل وساوى المتقدمين في أحكامهم ،األمر

هذا هو األصل، فطالب العلم عليه أن يتخرج ويتمرن على قواعد  بها أن يرجح بالقرائن؟
 ، المقصود أنه يثبتاأو يردها مطلق   ا،لزيادات مطلق  في مثل هذا الباب يقبل ا فمثال   ؛المتأخرين

ن هذا لتكون أحكامه مطردة، ثم بعد ذلك إذا أكثر م يرسي على شيء في طور التمرين؛
وال على تصحيحه؛ ألنه طالب علم  ،نقول ألنه لن يعول على تخريجه ل؛ لماذا؟ ألننامالع

كن إذا تمكن وأكثر من التخريج مبتدئ، المسالة مفترضة في طالب علم مبتدئ ما تمكن، ل
، فإذا اال شك أن األهلية تتكون لديه تدريجي   ؛وجمع الطرق ودراسة األسانيد، أكثر من ذلك

تأهل لذلك وصار لديه من الملكة ما يستطيع بها بواسطتها أن يحكم بالقرائن هذا فرضه، وهذا 
يعني في  تفقه في األحكام؛كام، نظير ذلك الذكر في مناسبات كثيرة، ونظير التفقه في األح

 :بداية األمر هل لطالب العلم المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: في علوم الحديث
متقدمين؟ ألنه ال يستطيع لماذا ال يحاكي ال هم األصل، والمتأخرون عالة عليهم؛المتقدمون 

فرضه، التفقه من  ال يستطيع أن يحاكي المتقدمين، لكن إذا تأهل هذا دونه خرط القتاد؛
هذا هو األصل لكن بالنسبة لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى  ؛الكتاب والسنة
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ويوازن بينها، ثم  ،ويجمع أدلتهم ،وينظر في مذاهب علماء األمصار ،يتمرن على أقوال العلماء
ة حكمه حكم وال يجوز له التقليد، أما في البداي ،نقول: فرضه االجتهاد ؛إذا تأهل لالجتهاد

 فال نضطرب في مثل هذه المسائل. ،العامي عليه أن يقلد أهل العلم
الشيخ المراد به ابن الصالح، من  ؛الثقة من الزياداتقسم ما ينفرد به  :أي "وقد قسمه الشيخ"

 يذكرنا بأبيات المقدمة؟
 كقــــال أو أطلقــــي لفــــظ الشــــيخ مــــا

 

ـــــــد إ  ابـــــــن الصـــــــ ح مبهمـــــــا   أري
 

من  اكان جمع   ما انفرد برواية دون الثقات سواءٌ  انفرد" "فقال: ما ،ثة أقسامقسمه الشيخ إلى ثال
خالف  يعني "ما انفرد دون الثقاي ثقة خالفهم"على أن يكون أحفظ منه،  االثقات أو واحد  
"ما انفرد دون الثقاي ثقة المتعددين، أو خالف الثقة الواحد ممن هو أوثق منه  الثقات الجمع
ينهما، بأن ال يمكن الجمع ب االمخالفة صريحة، صريح   "ا"صريح  فيما انفرد به  أي خالفهم فيه"

 ثين، ويكون حينئذ من قبل الشاذ:أي مردود عندهم، أي المحد "فهو رد عندهم"
 فيــــــــه المــــــــ  فالشــــــــافعي حققــــــــه  ج  و و الشــــــ و  مــــــا يخــــــالف الثقــــــة

 

بحيث ال يمكن  اد به صريح  فيما انفر  :أي "ا"ما انفرد دون الثقاي ثقة خالفهم فيه صريح  
الجمع بينهما فهو رد أي مردود كما مر في الشاذ عندهم أي عند المحدثين، وهو ما حرره 

، هذا إذا خالف ما عندنا إشكال، إذا كانت هذه الزيادة -تعالى رحمه هللا-اإلمام الشافعي 
؛أو لم ي "أو لم يخالف" حكمها الرد؛ ألنها من قبيل الشاذتتضمن مخالفة ف  خالف فيه أصال 

يعني هذا الراوي إذا جاء بحديث مستقل تفرد  "فاقبلنه" الفةيعني هذه الزيادة ما فيها أدنى مخ
 ؛تقبل حديثه، يعني مثل الغرائب، غرائب الصحيحين ؛وهو ممن يحتمل تفرده ،به عن غيره

ادته؛ ألنها ال فإذا قبلت حديثه قبلت زي "أو لم يخالف فاقبلنه"، ))األعمال بالنيات(( :كحديث
، تتضمن مخالفة، روى جملة زائدة في الخبر أو لم يخالف فيه ؛ كما لو روى حديث ا مستقال 

وال  ،وهو ثقة ،كما يتفرد بحديث وهو ممن يحتمل تفرده فاقبلنه؛ ألنه جازم بما رواه أصال  
 معارض له وحكمة حينئٍذ القبول.

ا؛وادعى فيه الخطيب االتفاق  "ا"الخطيب ا تفا  مجمع  أي في القبول  "وادعى فيه"  مجمع 
يعني نقل عليه  ا؛عليه، فيه أي في القبول االتفاق من العلماء مجمع   ايعني حال كونه مجمع  

: يقول السخاوي: عزو حكاية االتفاق في الخطيب اإلجماع، لكن هل يسلم هذا اإلجماع؟ أوال  
: اتفق جميع أهل العلم على أنه في كالم الخطيب، يعني الخطيب يقول امسألتنا ليس صريح  

لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل االنفراد بالزيادة، يعني نقل 
ال على حديث مستقل؟ حديث مستقل، ثم بعد ذلك قاس الزيادة على  ،االتفاق على الزيادة وا 

أو عزو  ،الزيادة، فعزو االتفاق ال على ،الحديث، فنقل االتفاق إنما هو على االستقالل بحديث
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حكاية االتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كالم الخطيب، إنما هو صريح في 
ال ما هو بظاهر؟ ظاهر. ،المقيس عليه، ال في المقيس، الكالم ظاهر  وا 

  ..طالب:....
هذا  بوله،؛ وجب قاتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره

أجمعت األمة على قبوله، وهو متفرد به  ،))األعمال بالنيات(( :االتفاق ظاهر، يعني حديث
أو كلمة في حديث رواها من تفرد بحديث  ،واحد في أربع طبقات، لكن هل قبول زيادة جملة

ل هل تقب معنى أنها ال توجد في رواية غيره؛ب ؟األعمال بالنيات، وخالفه فيها غيره لم يروها
؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياس، وال يلزم ))األعمال بالنيات(( :مثل قبول حديث

أن يكون المقيس في قوة المقيس عليه، ال يلزم أن يكون الفرع في قوة األصل، بل المعروف 
؛ أن الفرع أقل من األصل، ولو كان مثله في القوة لما احتيج إلى القياس، عرفنا أنه إن خالف

 :"أو خالف اإلط  "لرد، أو لم يخالف؛ القبول، ا
 ))جعلـــيأو خـــالف اإلطـــ   نحـــو: 

 

 فهــــــي فــــــرد نقلــــــي تربــــــة ا رو(( 
 

 :يعني وافق من وجه وخالف من وجه 
 ))جعلـــيأو خـــالف اإلطـــ   نحـــو: 

 

 فهــــــي فــــــرد نقلــــــي تربــــــة ا رو(( 
 

كزيادة التربة في حديث  ؛روهذا اللفظ مؤث ،كزيادة لفظة لم يذكره سائر الرواة "خالف اإلط  "
، في حديث الخصائص، ((اوطهور   ا))جعلت لي األرض مسجد  الخصائص، رواية األكثر: 
و مالك األشجعي عن في رواية عن مسلم تفرد بها أب ،((اوطهور   ا))وجعلت لي األرض مسجد  

التربة من اعتبار أن اآلن الموافقة من وجه ب، ((ا))وجعلت تربتها لنا طهور  ربعي عن حذيفة: 
هذه هي الموافقة،  ، أو من أوصاف األرض، وننتبه لهذا؛من أفراد األرض أجزاء األرض؛
وننتبه لكلمة اإلطالق  "أو خالف اإلط  "األرض تشتمل على تراب وغيره،  والمخالفة؛ ألنَّ 

"فهي فرد يعني في حديث الخصائص  "))جعلي تربة ا رو(("أو خالف اإلط   نحو: هنا، 
عن ربعي عن حذيفة، وهذه رواها مسلم، ففيها  ا أنه تفرد بها أبو مالك األشجعيوعرفن نقلي"

ق، وهذه ذكر اإلطال -تعالىرحمه هللا -مخالفة من وجه، وفيها موافقة من وجه، والناظم 
ن األرض إ :يعني ما قال: أو خالف العموم؛ ألن هذه اللفظة إذا قلنا الكلمة في غاية األهمية؛

والتربة  ،شامال   امن صيغ العموم، أل هذه جنسية، وما دخلت عليه يكون عام   والجنس ،جنس
والتراب وصف من أوصافها، انتبهوا يا  ،أو نقول: إن األرض ذات أوصاف ،فرد من أفرادها

))أيما في لفظ الدباغ:  ؛اإلخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله
وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام، وهذا ال يقتضي  ،لشاه(())جلد اوفي لفظ: ، إهاب((

التخصيص؛ ألن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكمه ال يقتضي 
األرض ذات أفراد، من أفرادها  نا: إن التراب فرد من أفراد األرض؛التخصيص، وهنا إذا قل
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 ال يقتضي؛ ألن الحكم في التراب أو ال يقتضي؟ ،التراب، قلنا: إن هذا يقتضي التخصيص
؛ الحكم ((ا))وجعلت تربتها لنا طهور  ، ((اوطهور   ا))جعلت األرض لنا مسجد   وفي األرض واحد:

قلنا: إن هذا ال يقتضي  ،ن التراب فرد من أفراد األرضإ :ما يختلف، فإذا قلنا واحد
ى ما يتيمم به، أولى من فهو أول ؛التخصيص، إنما ذكر التراب للعناية به، واالهتمام بشأنه

ذا قلنا لماذا؟  ب قيد إذ أنه وصف من أوصاف األرض، قيد يقيد به المطلق؛ن التراإ :غيره، وا 
هناك ال يخص العام لالتحاد في الحكم، وهنا يقيد المطلق لالتحاد في الحكم، انتبهوا يا 

 إخوان.
من ..، حتى يقولون وتجدون الشراح مرة  ،على كل حال هذه المسألة من دقائق المسائل

 شخص واحد يعني، مرة يجعلها من العام، ومرة يجعلها من المطلق.
 فالشــــــــافعي وأحمــــــــد احتجــــــــا بــــــــ ا

 

 ................................... 
 

"فالشافعي وأحمد  هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة يعني قبال "فالشافعي وأحمد احتجا ب ا"
فيجوز التيمم بكل أجزاء األرض،  ،لمالك وأبي حنيفة اخالف   ؛ترابفخصا التيمم بال احتجا ب ا"

قالوا: حتى بالصخرة الملساء المغسولة، فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديث، قبلوا هذه الزيادة، 
يعلق باليدين،  ارب: ال يصح التيمم إال بتراب له غقبلوا لفظ التربة، وخصوا بالتراب التيمم، قالوا

ال من باب العام والخاص؟ انتبهوا يا  ؟وجعلوها من باب المطلق والمقيد ،اللفظةعملوا بهذه  وا 
 هذه المسألة من الدقائق، نعم؟ ؛خوانإ

 طالب:......
باعتباره  -تعالىرحمه هللا -جعلوها من المطلق والمقيد، فقيدوا لفظ األرض بالتراب، والناظم 

ا ، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، فخصامما قال خالف الع "أو خالف اإلط  "؛ قال: شافعي
أجزاء األرض حتى الصخرة فجوزوا التيمم بكل  ،وأما مالك وأبو حنيفة ،التيمم بالتراب

 المغسولة.
هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من  لحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛موقف ا

رحمه -والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم وجعلوها من باب العام  ،مخالفة؟ أو أنهم قبلوها
ذا همن األئمة لم يحتجوا بذا، ما هو ب اأن غيرهم ي وأحمد احتجا بذا"فالشافع": -تعالى هللا

هذه ل االظاهر من كالمه؟ نعم، لكن ال يلزم أن يكون السبب في التيمم بجميع أجزاء األرض رد  
لما تضمنته من مخالفة، لكن ليس  ؛دهاقد يصرح بعضهم بر  ،اللفظة، نعم قد ترد هذه اللفظة

يتضمن رد هذه  ؛وبجميع أجزائها ،مجرد ميلهم وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه األرض
وهو أفضل من غيره، ويتيمم  ،تيمم بالترابالرواية، فمن جعلها من باب العام والخاص قال: يُ 
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 ا،األرض، سواء  كان تراب   بغيره من الصعيد الطيب الطاهر، جميع ما تصاعد وعال على وجه
ال ما هو بظاهر؟ ،أو غير تراب، ظاهر  وا 

 فالشــــــــافعي وأحمــــــــد احتجــــــــا بــــــــ ا
 

 والوصـــر واإلرســـال................. 
 

 :"أخ ا"أي: الزيادات  "من  ا"يعني في تعارضهما 
 والوصــــــر واإلرســــــال مــــــن  ا أخــــــ ا  ...................................

 

أي من هذا الباب أخذا؛  "الوصر واإلرسال من  ا"ض الرفع مع الوقف مثل هذا في تعار وقل 
ال نقص؟ نقص، وقل  ،ألن الوصل زيادة في الباب الثاني الرفع  -اأيض  –واإلرسال زيادة وا 

يقبل الوصل، ويقبل الرفع، يقول: ألن مع  اوالوقف نقص، فالذي يقبل الزيادات مطلق   ،زيادة
، ومع من رفع زيادة خفيت على من وقف، والذي يرد من وصل زيادة خفيت على من أرسل

ويحكم باإلرسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف؛ ألن اإلرسال والوقف  ،يرد الوصل االزيادات مطلق  
في القول الثاني في رد  متيقن، وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيه، ويكون داخال  

ا في الحديث "ااإلرسال جرح   "لكن في، "والوصر واإلرسال من  ا أخ "الزيادات،  في ، جرح 
من  "فاقتضى تقديمه" ، أي ذلك الجرح تقديمهذلك ""فاقتضى للحديث يعني تضعيف ؛الحديث

والحكم بأنه  ،وهو تقديم اإلرسال ،رد هذا "فاقتضى تقديمه ورد"لجرح على التعديل باب تقديم ا
ي ورد تقديم اإلرسال بأن يعن ورد أن: "ورد أن مقتضى ه ا قبول الوصر"قدح في الوصل 

 "وفي الجرح علم زا د للمقتفي" أي: في الوصل "إ  فيه"، -اأيض  –مقتضى هذا قبول الوصل 
ال  ،فتعارضا، ظاهر كالمه ،علم زائد للمقتفي أي المتبع بظاهر؟ فيه خفاء؟ اآلن هو  ليسوا 

فالوصل زيادة جعل الوصل واإلرسال من هذا الباب من باب الزيادات، وفي مقابلها النقص، 
والوقف نقص، فمن يقبل  ،واإلرسال نقص، وقل مثل هذا في الرفع والوقف، الرفع زيادة

"لكن ويرد الوصل، قال:  ،ويقبل الرفع، والذي يرد الزيادات يرد الرفع ،الزيادات يقبل الوصل
 في راويه مما يقتضييعني ال لذات الحديث، إنما هو جرح  ؛في الحديث "افي اإلرسال جرح  
جرح في الراوي، ويتبع الجرح في الراوي  فاقتضى" ا"لكن في اإلرسال جرح   تضعيف الحديث

فيقدم اإلرسال على الوصل من باب تقديم الجرح على  "فاقتضى تقديمه"الطعن في المروي 
من أرسل، التعديل، األصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقة، لكن لما عورض برواية 

ال ما نشكك؟ الذي أرسل الخبر؟ متيقن؛فيه نستطيع أن نشكك ن يعني ذكر الحد المتيقَ  ، وا 
فالقدر المتفق  ،على من أرسل ازاد راوي   ينه وبين من وصل، لكن من وصل زاد؛المتفق عليه ب

الذي من خالله حكم  ؛عليه هو اإلرسال، القدر المشكوك فيه هو هذا الراوي الذي يقتضي
فيقتضي الطعن في راويه،  الخبر الموصول بالمرسل، يعله به؛ ل  ع  بالوصل، بعض أهل العلم يُ 

"لكن في اإلرسال ولذا قال:  ؛إذا أعل الخبر الموصول بالمرسل اقتضى ذلك الطعن في راويه
وهذا ال يمكن أن يطعن فيه، وراو وصل وهذا محل  ،فإذا كان عندنا راو أرسل فاقتضى" اجرح  
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لم يوافقه عليه الثاني، فرواية من أرسل تطعن في رواية من في الرواة  اللطعن؛ ألنه زاد قدر  
، ورجحنا من ناحية ثانية ؛لكن لو جئنا من ناحية أخرى  العلم؛ وصل، هذا يقول به بعض أهل

لماذا؟ بأي وجه يمكن أن ترجح رواية الوصل؟ ألنها زيادة ثقة، ومعه زيادة  رواية من وصل؛
فيكون احتمال  ؛خطأ والنسيان معرض له اإلنسانومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وال ،علم

ا فاقتضى  لكن" لم يحفظ أنه نسي، والثاني ضبط، ومن حفظ حجة على من في اإلرسال جرح 
من باب تقديم الجرح على التعديل، لكن كون األكثر على ما سيأتي يقدمون الجرح؛  تقديمه"

فاقتضى  الكن في اإلرسال جرح  " لم خفيت على المعدل، هل نقول بأنألن الجارح معه زيادة ع
قول األكثر؟ أو نقول الهذا قول األكثر؟ يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل  "تقديمه

ال يلزمه منه  : على أنه لو تفرد الثقة بحديثفي هذه نظير ما قلنا في مسألة اتفاق أهل العلم
مقيس عليه، مقيس ومقيس عليه؛ و  ،اتفاقهم على قبول الزيادة عند التفرد؛ ألن عندنا أصل

يتفق أهل العلم على  ؛وفرع يقاس، فرواية الراوي الثقة لحديث كامل يتفرد به ،يقاس عليه أصل
ولها مثل ما يتفقون على نه يتفق أهل العلم على قبإ :هل نقول ؛وهو ثقة ،قبوله، زيادة يتفرد بها

؟ ال؛ " فيه الخطيب االتفاق مجمعا ال: "وادعىا انتقد نقل االتفاق، وقولذ رواية الحديث كامال 
ا فاقتضى تقديمه" لكن" كالم، ونظير ذلك المسألة األخيرةانتقد هذا ال يعني  في اإلرسال جرح 

ذا كان تقديم الجرح على التعديل قول ا إن  :هل نقول ألكثر؛كما يقدم الجرح على التعديل، وا 
عم ما يلزم، ال يلزم، ن قول األكثر؟ ال،؛ وا عاللها برواية من أرسل ،الطعن في رواية من وصل

ولكن ال يمكن  ،من قدح الرواية الموصولة بالرواية المرسلة من أهل العلم من طعن باإلرسال؛
"ورد أن مقتضى ه ا قبول  ،أن مقتضى" "وردَّ  ل: إن هذا قول األكثر؛ ألنه مردودأن يقا
؛ من وصل برواية من أرسل ، مقتضى هذا الكالم الذي هو الطعن في روايةاأيض   الوصر"

، له وجه لماذا ال يطعن في رواية من أرسل برواية من وصل، وله وجه يمكن تعكس القضية،
ال ما له وجه؟ له وجه؛ لماذا؟ ألن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن زاد معه زيادة  وا 

لذي فنجرح الراوي ا ،-اأيض  –علم خفيت على من نقص، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل 
 .."أن مقتضى"أرسل لمخالفته رواية من وصل، يعني كما ادعي عكس ذلك 

 هـــــ ا قبـــــول الوصـــــر إ  فيـــــه وفـــــي
 

 الجــــــــــرح علــــــــــم زا ــــــــــد للمقتفــــــــــي 
 

يذكر  ؛-على ما سيأتي-أو علم خفي على من عدل، فمن جرح الراوي  ،يعني في الجرح زيادة
لكنه تاب منه، أو  ،الجرح أعرف هذا :إذا قال المعدل ،خفي على من عدله، نعم افيه وصف  

ل عنده علم زائد على الجارح، علم زائد، المعد    -اأيض  –نفاه بطريق يمكن قبوله، فيكون عنده 
 ؛يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجه، ويكون عند المعدل علم زائد على من جرح

 .لمسألة تحتاج إلى شيء من اإلعادةيعني ننظر المسألة؛ ألن هذه ا
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رواية الوصل برواية اإلرسال بتقديم الجرح على التعديل؛ ألن رواية - لتنظير في طعن الروايةا
إن هذا الكالم ليس بأولى من عكسه؛ ألنه  :الوصل يقدح فيها أو تعل برواية اإلرسال، وقلنا

ا–د على المتفق عليه فهو مشكوك فيه؛ نقول ن من وصل أتى بقدر زائ: إإذا قيل من  :-أيض 
فتكون رواية من وصل هي المرجحة، ونظير ذلك  ؛احتمال أن يكون نسي هذه الزيادةأرسل 

وهو قول األكثر؛ ألن معه زيادة خفيت على من عدل،  ،الجرح والتعديل، إذا قدمنا قول الجارح
أو يترك بعض  ،مثال   ،الذي يقول: هذا ثقة، والذي يقول: ضعيف؛ ألنه يشرب الخمر

عرف ل؛ لكن لو قال المعدل: أنا أ ا الراوي ما ال يعرفه المعدَّ هذا يعرف عن هذ ،الواجبات
قى أن السبب الذي جرحه من أجله، أنا أعرف السبب، الجرح مفسر يعني مقبول، لكن يب

، والتوبة تجب ما قبلها، اأنا أعرف الرجل أنه تاب توبة نصوح   يقول: أنا أعرف السبب، لكن
 زيادة علم خفيت على الجارح. لمعدل زيادة؛وتهدم ما كان قبلها، فيكون حينئٍذ مع ا

 وفــــــــــــــــــــــي ه ا قبول الوصر إ  فيه
 

 الجــــــــــرح علــــــــــم زا ــــــــــد للمقتفــــــــــي 
 

 المتبع. :أي
 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وهللا أعلم
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 د اهلل اخلضريعبد الكريم بن عب

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
وعلى آله  ،لى عبده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك ع ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 :-تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 ا فراد: 
ـــــــــرد قســـــــــمان ـــــــــا الف ـــــــــرد مطلق  فف

 مــــــــــا قيدتــــــــــه والفــــــــــرد بالنســــــــــبة
 أو عـــــن فـــــ ن نحـــــو قـــــول القا ـــــر

ـــــــــــة  ـــــــــــروه ثق ـــــــــــم ي  ة  ضـــــــــــمر إل
ــــــدوا  ــــــ ن يري  ا مــــــن أهلهــــــاواحــــــد  ف

ـــــــــراده النســـــــــبي ـــــــــي أف ـــــــــي  ف  ةول
 ةلكــــــــــــــن إ ا قيــــــــــــــد  اك بالثقــــــــــــــ

 

 الشـــــــــ و  ســـــــــبقا عنـــــــــد وحكمـــــــــه 
ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــة أو بل ــــــــــــــــــه بثق   كرت

ـــــــر ـــــــروه عـــــــن بك ـــــــم ي ـــــــر إ  ل  وا 
ــــم يــــرو هــــ ا غيــــر أهــــر البصــــر   ةل

ــــــــــه اتجــــــــــوز    أولهــــــــــا مــــــــــن فاجعل
 ةالحيثيــــــ هــــــ ه ضــــــعف لهــــــا مــــــن
 ممــــــــــا أطلقــــــــــه فحكمــــــــــه يقــــــــــرب

 ج

وعلى آله  ،وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد:
وعدم  ،والتوحد ،وهو من التفرد ،األفراد جمع فرد "ا فراد" :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

أو هذه الترجمة لما قبلها ظاهرة، وصنف في األفراد  ،ومناسبة هذا الباب ،المشاركة في الرواية
كجامع  ؛وابن شاهين، واألفراد موجودة في الدواوين المشهورة ،كالدارقطني ؛أهل العلمجمع من 
ما  اوكثير   ،يعني موجودة في جامع الترمذي ؛والصغير للطبراني ،واألوسط ،والبزار ،الترمذي

وعلى الغرابة في الحديث، كما أنها موجودة في معاجم الطبراني األوسط  ،ينص على التفرد
 الكبير، وكذلك موجودة في مسند البزار. والصغير دون 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
ـــــــــ ـــــــــرد مطلق  ـــــــــرد قســـــــــمان فف  االف

 

 ................................... 
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بأن  ،هذا هو القسم األول ا؛الفرد المطلق فرد يقع مطلق   ، والفرد النسبي؛يعني الفرد المطلق 
واحد عن جميع الرواة، هذا يسمونه فرد  الحديث راوٍ واحد عن جميع الرواة، يتفرد ب يتفرد به راوٍ 

 مطلق.
................................... 

 

 وحكمـــــــــه عنـــــــــد الشـــــــــ و  ســـــــــبقا 
 

 ؛ مخالفة لماحكم الفرد المطلق عند الشذوذ سبق؛ ألنه إن كان مع المخالفة تضمن هذا التفرد
إلمام الشافعي، ومطلق التفرد من فهو الشاذ عند ا ؛أو أحفظ ،أو أكثر ،يرويه من هو أوثق منه

عند آخرين على ما تقدم  -اأيض  –ثقة وغيره شذوذ عند بعض أهل العلم، وتفرد الثقة شذوذ 
فال إشكال في الحكم عليه بالشذوذ،  ؛أما التفرد مع المخالفة ،شرحه، هذا حكم التفرد المطلق

فكثير من األحاديث مخرجة  ؛فةفال إشكال في الحكم عليه بالشذوذ، وأما التفرد مع عدم المخال
مع االتصاف بهذا الوصف، مع التفرد المطلق من قبل بعض رواته، وبعضهم  في الصحيحين

يشترط التعدد في الرواية، يشترط العدد في الرواية، وهذا تقدم في أوائل األلفية أنه قال به 
في مواضع من وغيرهم، يقول به الكرماني، ونص عليه  ،بعض العلماء من شراح البخاري 

ويفهم من كالم البيهقي في بعض المواضع، وقال به أبو بكر بن العربي، وهو  ،شرح البخاري 
في  شتراطهم العددالمعروف عن أبي الحسين البصري، وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة، ال

ل، ما لم ب  الرواية، وهذا قول ال شك أنه مرجوح، فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالخبر قُ 
 ،يتضمن مخالفة لما يرويه من هو أوثق منه، وحديث األعمال بالنيات مجمع على قبوله

))كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيالن ، وآخر حديث في الصحيح: اوصحته مع أنه فرد مطلق  
 ،وبيان هذا هذه المسألة ،فرد مطلق، وسبق شرح -اأيض  - ،في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن((

إلى جهة  "والفرد بالنسبة"فقال:  ،وهو الفرد النسبي ،ذكر القسم الثاني من أقسام األفراد ثم
 ، وهو القسم الثاني:خاصة

 ................ مــــــــــــــــا قيدتــــــــــــــــه
 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــد  كرت ــــــــــــــــــة أو بل  بثق
 

ال يرويه عن سعيد إال فالن، ال يرويه عن سعيد بن المسيب إال صالح بن  "قيدته بثقة"
صالح بن كيسان عن سعيد بن المسيب من بين اآلخذين عن سعيد، هذا  كيسان، يتفرد بروايته

فهو بالنسبة إلى سعيد تفرد  ،وتفرد لكنه نسبي، فقد يرويه غير صالح عن غير سعيد ،فرد
-كأن يتفرد بالسنة المروية عن النبي  " كرته"معين  "بثقة أو بلد"بروايته صالح بن كيسان 

تفرد لكنه  -اأيض  –و أهل البصرة، أو أهل مصر، هذا أ ،أهل مكة -عليه الصالة والسالم
ن رواه جمع منهم، من المصريين أو من  ،نسبي، تفرد به أهل مصر، هذا التفرد نسبي، وا 

ألن التفرد بالنسبة إلى شيء يين، هذا هو الفرد النسبي؛ أو المدن ،أو من المكيين ،البصريين
أو  ،عن جمع من أهل هذا البلد اد يكون مروي  أو إلى جهة معينة، وق ،ثقة إما إلى راوٍ  ،معين
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 "أو عن ف ن" معين عن جمع من الرواة عن غير هذا الراوي الثقة الذي قيد به، أو يقيد براوٍ 
المراد بالثقة في ني مثل ما تقدم في تقييده بالثقة، بأن يقال: لم يروه عن فالن إال فالن، يع

ما رواه إال مالك، ومرادنا بهذا التقييد من الثقات،  :لم يروه ثقة إال فالن، يعني لو قيل :األول
ن رواه جمع من الضعفاء، فالتفرد هنا بالنسبة للوصف بالثقة التقييد  "أو عن ف ن"وقوله:  ،وا 

براو معين لم يروه عن فالن إال فالن، مثل ما ذكرنا في المثال السابق، لم يروه عن سعيد إال 
ن رواه غير صا يعني لم  "من قيدته بثقة"لح عن غيره، فالفرق بين قوله: صالح بن كيسان، وا 

ن رواه من الضعفاء غيره ،يروه من الثقات إال مالك مثال   وجمع  ،واإلفريقي ،كابن لهيعة ،وا 
 ممن ضعف.

 أو عـــــن فـــــ ن نحـــــو قـــــول القا ـــــر
 

 ................................... 
 -عليه الصالة والسالم-نس أن النبي أبي الفضل بن طاهر في حديث أ "نحو قول القا ر"

ذا الحديث في السنن، لم يروه إال وائل بن داود التيمي عن أولم على صفية بسويق وتمر، ه
 ولده بكر بن وائل:

ـــــــر  ................................... ـــــــر إ  وا  ـــــــروه عـــــــن بك ـــــــم ي  ل
 

عليه -أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-القائل هو أبو الفضل بن طاهر في حديث أنس 
أبوه  "إ  وا ر"بكر بن وائل  "لم يروه عن بكر"أولم على صفية بسويق وتمر  -الصالة والسالم

عن وائل إال ابن عيينة، رواه  بن داود التيمي، ولم يروه عن وائل إال ابن عيينة، لم يرو   وائل
لترمذي فيه: حسن ولذا قال ا ؛ابن عيينة عن وائل بن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل

وهو  ،من هذا الوجه الذي فيه هذا النوع النادر ،غريب، حسن غريب يعني من هذا الوجه
رواية األب عن ابنه، والغالب العكس، رواية االبن عن أبيه، ورواه ابن عيينة عن زياد بن سعد 

الدارقطني، عن الزهري عن أنس، والمحفوظ األول، قاله الدارقطني، والمحفوظ األول، كما قاله 
 هذا تفرد نسبي، هذا تفرد نسبي وليس بمطلق.

ـــــــــــة إ  ضـــــــــــمرة ـــــــــــروه ثق ـــــــــــم ي  ل
 

 ................................... 
في صالة عيد  -عليه الصالة والسالم-في حديث قراءة النبي  "لم يروه ثقة إ  ضمرة"

ورواه من غير  ،يواقتربت، رواه مسلم، ما رواه ثقة إال ضمرة بن سعد المازن ،األضحى بقاف
 الجمهور، وروايته عند الدارقطني:وهو مضعف في قول  ،الثقات ابن لهيعة

ـــــــــــة إ  ضـــــــــــمرة ـــــــــــروه ثق ـــــــــــم ي  ل
 

ــــر أهــــر البصــــرة  ــــم يــــرو هــــ ا غي  ل
 

 -صلى هللا عليه وسلم- بحديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول هللا "لم يرو ه ا غير أهر البصرة"
قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة،  ،وما تيسر ،فاتحة الكتاب ،بقراءة الفاتحة

ال  ،هذا هو التفرد النسبي، وأما التفرد المطلق كأن يستقل الراوي بروايته عن جميع الرواة
فهو ما قيد  ،وال من الضعفاء، وأما التفرد النسبي ،ال من الثقات ،أحد من الرواة ايتابعه عليه
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ن روي من غير هذه الجهةمعين، أو ببلد معين أو براوٍ  ،بثقة أو روي عن غير هذا  ،، وا 
 .كالتوثيق مثال   ،من الرواة غيره ممن ال يتصف بوصفه مأو شاركه ،الراوي 
 :-رحمه هللا-قال 

ــــــدوا واحــــــد    مــــــن أهلهــــــا افــــــ ن يري
 

 ................................... 
يعني القائلين كالحاكم في  ها"من أهل ا"واحد  فإن يريدوا يعني القائلين  "ا"ف ن يريدوا واحد  

البصرة تفرد برواية هذا الحديث  من أهل االحديث السابق تفرد به أهل البصرة، فإن يريدوا واحد  
في  "ا"تجوز  في اإلضافة  "ا"تجوز  أي من أهل تلك البلدة  "من أهلها"فقط  "ا"ف ن يريدوا واحد  

لق، األصل أنه فرد نسبي؛ ألنه بالنسبة الفرد المط فاجعله من "فاجعله من أولها"هذه اإلضافة 
إلى تلك الجهة، لكن هذا المنسوب إلى هذه الجهة إن تفرد بروايته مجموعة من أهل تلك 

 اصار فرد   ،يعني رواه مجموعة من أهل البصرة ،ن تفرد به واحدا  و  ا،نسبي   اصار فرد   ؛الجهة
رد به واحد من أهل تلك الجهة من أهل تفرد أهل بلد، لكن إن تف ،بالنسبة إلى تلك الجهة انسبي  

يكون من  "فاجعله من أولها" أو من أهل المدينة ،أو تفرد به واحد فقط من أهل مكة ،البصرة
أو من أهل البصرة ال يؤثر،  ،وهو التفرد المطلق، والوصف بكونه من أهل مكة ،النوع األول

 ك:فالمنظور إليه الراوي غير المشارَ 
ــــــدوا واحــــــد    ن أهلهــــــامــــــ افــــــ ن يري

 

 .................... اتجــــــــــــــــــــــــــــوز   
 

والعامل به واحد، تنسب الرواية إلى أهل  ،فقد ينسب العمل إلى أهل بلد ،يعني في اإلضافة
 :-رحمه هللا تعالى-ثم قال ، والراوي واحد من أهلها، بلد

ـــــــــراده النســـــــــبية ـــــــــي أف ـــــــــي  ف  ول
 

 ................................... 
يعني في األفراد من القسم الثاني، يعني  ،ي في أفراد هذا الباب النسبيةأ ،وليس في أفراده

 ،أو هذا الراوي عن هذا الراوي بعينه ،أو تفرد به هذا الثقة ،وصف الخبر بأنه تفرد به أهل بلد
كون أهل  يعني "لي  في أفراده النسبية"ايته رواة آخرون عن غير هذا الراوي و ووافقه على ر 

أو يتفرد به صالح بن كيسان عن الزهري  ،به، ويرويه أكثر من واحد منهمصرة يتفردون بال
 ويه آخرون عن غير سعيد بن المسيب:وير  ،فيما مثلنا

ـــــــــراده النســـــــــبية ـــــــــي أف ـــــــــي  ف  ول
 

 ضــــــعف لهــــــا مــــــن هــــــ ه الحيثيــــــة 
 

عف فإن هذا ال يدل على ض ،إن هذا فرد، وفرد نسبي، وليس بفرد مطلق :يعني إذا قلنا
أخرى بمجموعة من أهل هذا البلد، أو يرويه جمع آخرون عن  روي ا برواياتالخبر؛ لوجوده م

مكن حصرها في عندنا الصور النسبية ي هالذي نسب إليه التفرد؛ ألن ،غير هذا الراوي بعينه
في البلد، يتفرد بها أهل مصر، يتفرد بها أهل البصرة، يتفرد بها أهل مكة،  ،في الجهة ثالث:
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ن كانوا جمع   ،ة جمع، نقول: تفرد بها أهل مكةلكن يرويه من أهل مك ؛ ألن هذا التفرد اوا 
 باإلضافة إلى الجهة.

، بالنسبة لهذا الراوي لم يروه إال فالن، وفي مثالنا: لم معين عن راوٍ  الثاني: أن يتفرد به راوٍ 
يروه عن سعيد بن المسيب إال صالح بن كيسان بغض النظر عن الرواة اآلخرين، فقد رواه 

 فهذا تفرد بالنسبة لمن روي عنه. ،أو عن نافع ،ع عن سالم مثال  جم
 وافقه على روايته جمع من الضعفاء:الثالث: تفرد الثقة من بين الثقات، ولو 
ـــــــــراده النســـــــــبية ـــــــــي أف ـــــــــي  ف  ول

 

 ضــــــعف لهــــــا مــــــن هــــــ ه الحيثيــــــة 
 

 فاظ التفرد بالثقة،يعني إذا قيد القائل من الح ،أي حيثية التفرد النسبية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة
يعني  ،إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة، وهي الصورة الثالثة مما ذكرناه، تفرد به فالن

 ولو وافقه عليه آخرون من الضعفاء: ،تفرد به فالن بالنظر إلى ما اتصف به من الثقة
 لكــــــــــــــن إ ا قيــــــــــــــد  اك بالثقــــــــــــــة

 

 ................................... 
 لم يروه ثقة إال فالن: كقولهم:

 فحكمــــــــــه يقــــــــــرب ممــــــــــا أطلقــــــــــه  ...................................
 

يعني يقرب من حكم القسم األول الذي مضى في الشاذ، وأشير إليه  "فحكمه يقرب مما أطلقه"
أي: يقرب من القسم األول؛ ألن رواية الثقة كال  "فحكمه يقرب مما أطلقه"لبيت األول في ا

وجودها مثل عدمها، إذا قيل: تفرد به الثقة فالن، هذا  ،عني وجود غير الثقة روايتهرواية، ي
حديث تفرد به مالك، يعني من بين الثقات ما رواه إال مالك، ورواه من الضعفاء جمع، قالوا: 

اللهم إال إذا نظرنا إليه من حيث التقوية بتعدد الطرق القابلة  ،رواية هؤالء الضعفاء كال رواية
ثم رواه جمع من الضعفاء كلهم  ،مالك، تفرد به من الثقات نجبار، يعني إذا رواه مثال  لال

 ،إلى أن تكون بمثابة الحديث الواحد القوي  اضعفهم غير شديد، أحاديثهم يرقي بعضهم بعض  
 فيرجح بها عند التعارض، فيرجح بها عند التعارض.
 المعلر

ـــــــــــة مشـــــــــــمول ـــــــــــا بعل  وســـــــــــم م
 

ـــــارة عـــــن   ريطـــــ ســـــباب  أوهـــــي عب
 

 تـــــــــــــــدرك بـــــــــــــــالخ   والتفـــــــــــــــرد
 

 جهبــــــــ ها إلــــــــى اط عــــــــه علــــــــى
 

ــــتن دخــــر ــــع أو م ــــا يرف ــــف م  أو وق
 

ــــــ  فأحجمــــــا فظــــــن فأمضــــــى أو وَق
 ج

 و  تقـــــــــــــــر: معلـــــــــــــــول معلـــــــــــــــ    
 

ــــــــري ــــــــاء أث  فيهــــــــا غمــــــــوو وخف
 

 مـــــــــــع قـــــــــــرا ن تضـــــــــــم يهتـــــــــــد 
 

 تصـــــويب إرســـــال لمـــــا قـــــد وصـــــ 
 

ـــــره أو وهـــــم واهـــــم حصـــــر ـــــي غي  ف
 

 مـــــــــع كونـــــــــه ظـــــــــاهره أن ســـــــــلما
 

وهذا النوع من أنواع علوم  "المعلر"الناظم الحافظ العراقي:  -حمه هللا تعالىر -يقول المؤلف 
 ،وال ينوء به إال القليل من األئمة الحفاظ ،وأشرفها ،وأدقها ،الحديث، من أجل علوم الحديث
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ن حكم ن درس األسانيد  ،وكم من شخص اشتغل بالحديث السنين الطوال، ولم يدرك علة، وا  وا 
 والفهم الثاقب. ،والخبرة، لل لها أهلها، أهل الحفظوحكم، لكن هذه الع

كانت  ، سواءٌ بعلة خفية "بعلة مشمول"يعني من الحديث  "وسم ما" :-رحمه هللا تعالى-يقول 
 ، أو متنه:في سند الحديث

ـــــــــــة مشـــــــــــمول ـــــــــــا بعل  وســـــــــــم م
 

 ................................... 
لكن العلة  ،وسيأتي إطالق العلة على الظاهرةأو متنه،  ،يعني بالعلة الخفية في سند الحديث
أو في  ،فإنما يراد بها األسباب الخفية التي تقدح في المتن ،إذا أطلقت في كتب علوم الحديث

 :السند الذي ظاهره السالمة
ـــــــــــة مشـــــــــــمول ـــــــــــا بعل  وســـــــــــم م

 

 ......................... معلـــــــــــــــ    
 

 ،عندنا المعلل الذي عنون به هلول؛ ألنوال تقل مع "و  تقر: معلول"كما قال ابن الصالح: 
؟ اسم ماذامعلول، وعندنا معل، واأللفاظ الثالثة كلها  -اأيض  –وترجم به، هذا لفظ، وعندنا 

ل اسم فاعل، ومُ ل اسم مفعول، ومُ عَ مُ  ،مفعول ل اسم فاعل، ومعلول ل اسم مفعول، وُمعل   علَّ ع 
، على وزن فا اسم يقول:  -رحمه هللا تعالى-الحافظ عل، مفعول، واسم الفاعل من ذلك عالٌّ

-من قبل األئمة، و ،، جاء التعبير بمعلل، هذا حديث معللوال تسمه معلوال   ،سمه معلال  
 ،، وقع في كالم البخاري "معلول" اوقع في كالم الحفاظ كثير   ،جاء التعبير بلفظ معلول -اأيض  

"و  تقر يقول:  ،"وال تقل" :-ىرحمه هللا تعال-والحافظ العراقي  ،ووقع في كالم الترمذي
طيب وقع في كالم الحفاظ، ووقع في كالم األصوليين، ووقع في كالم أهل الكالم  معلول"

في كالم بعض  -اأيض  –يقولون: معلول، ووقع  ،ووقع في كالم أهل العروض ،المتكلمين
 ،كالبخاري  ،حدثينفإذا وقع من الم "  تقر معلول"يقول:  كالزجاج، والحافظ العراقي ،اللغويين
ما يعبرون بالعلة والمعلول، ووقع في كالم  اووقع من األصوليين، فهم كثير   ،والترمذي

في كالم العروضيين، ووقع في كالم بعض اللغويين، والحافظ  -اأيض  –المتكلمين، ووقع 
 ؟ماذالماذا؟ معلول من الفعل  "و  تقر معلول"العراقي يقول: 

 ...طالب:...
ول مبني من الثالثي، الفعل اسم المفعول من ضرب مضروب، من أكل مأكول، هذا اسم مفع

ما الفرق بين  من حل حرفين؛ ثالثي، الحرف المضعف ، طيب علَّ من شرب مشروب، علَّ 
اسم  وعلل اسم المفعول منه معلل، وأعلَّ  ،معلول، طيب اسم المفعول من علَّ  نعم؟ وعلل؟ علَّ 

 ،علله بالطعام ،واإللهاء ،وعلل من التعليل، وهو اإلشغال ،، عل من العلةالمفعول منه معل  
ل، من العلة التي هي في األصل و فهو معل ،يعني شغله به، وألهاه به، وعل من العلة

، فهو مسلول ومجنون، األصل فيها نَّ وجُ  لَّ ومسلول من سُ  ،لألجسام، كما تقول: مجنون 



 
  

284 

 284 شرح ألفية احلافظ العراقي

هو الذي رجحه الحافظ العراقي، وبعضهم األجسام، واسم المفعول من أعل معل، وهذا اللفظ 
والمعلول أنه شذوذ، وقال النووي: لحن، وقال ابن سيدة: لست  ،حكم على اللفظ لفظ المعلل

نما يقال: معل ،معلل ،منها على ثلج، يعني ما أنا مرتاح لهذه الكلمة لكن إذا  ،وال معلول، وا 
 ،فال مندوحة ،على بعض األحاديثوأطلقوه على بعض األحاديث إذا أطلقوه  ،وجد في كالمهم

ولذا يقول الحافظ ابن حجر: أولى ما يقال في الخبر أنه معلول،  ؛وال مفر من تقليدهم فيه
ومتابعة ألهل الحديث الذين أطلقوا،  ،مجاراة ل في الخبر المعلول"الزهر المطلو : وسمى كتابه

إذن له أصل في  ؛اللغويين ووجد في كالم بعض ،ومنهم إمام الصنعة البخاري، مادام أطلقوه
طالق الفقهاء  ،يعني إطالق اللغويين ،واألصوليين والمتكلمين ءووجد في كالم الفقها ،اللغة وا 

 ،طالق المحدثين؟ يعني العلة والمعلول في األصولإهل هو بمعنى  ؛واألصوليين والمتكلمين
ومعلول، في درء  علة، وأوردها شيخ اإلسالم بهذا اللفظ معلول ،أو في علم الكالم مثال  

هذا اإلطالق هو مراد المحدثين في ل في أكثر من موضع، هل مرادهم بتعارض العقل والنق
نما ينظرون إلى المؤثر  إطالقهم على الحديث بأنه معلول؟ هم ال يقصدون بذلك األحاديث، وا 

 ،ي الصيغةإطالق هؤالء كلهم غير إطالق المحدثين، لكنهم يشتركون ف ،والتأثير، والمؤثر فيه
ألنه من الفعل ند الحافظ العراقي أن يقال: معل؛ األرجح ع ،معلول، واألمر سهل :فيقولون 

فهو من علله بالشيء أي شغله به، والمعلول على إطالق غير  ،أعله فهو معل، وأما المعلل
ذا أردنا أن نوجد مخرج   فيه لمن أطلق من الحفاظ على الحديث الذي  االمحدثين المؤَثر فيه، وا 

فإن األمر يسير، فالعلة ال شك أنها تشغل بال الحافظ، الذي يبحث في هذا  ،قادح معلول
والتنقيب عنها، ومعرفتها،  ،وبحثها ،المجال، فالذي أوجد فيه هذه العلة شغل الحفاظ بمعرفتها

ه وهذا التماس لما صنع ،ومعرفتها إنما تكون بعد جمع الطرق، فعللهم وشغلهم بها، وألهاهم بها
وكوننا نلتمس لهم أفضل من أن نغلطهم، واألمر سهل؛ ألنه إذا عرف المقصود من  ،األئمة

الكلمة التي تداولها أهل العلم ينتفي المحذور، اإلشكال إذا كانت هذه الكلمة في استعمالها في 
أكثر من فن يوقع في لبس، إذا كان استعمالها يوقع في لبس، فال بد من تمييزها عن غيرها، 

 بها أكثر من معنى.ويراد  ،فتطلق الكلمة ،د تكون الكلمة من المشتركوق
أ، وخطَّ  ،شدد في هذه المسألة -رحمه هللا-والحافظ العراقي  ،على كل حال األمر سهل

وهو من أئمة اللغة يقول: إنه ليس منها على ثلج، يعني ليس  هوالنووي يقول: لحن، وابن سيد
 بمرتاح إلى هذا البناء.

 :أي العلة "وهي": -رحمه هللا تعالى-ثم قال 
ـــــارة عـــــن أســـــباب طـــــري  وهـــــي عب

 

 ................................... 
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"عبارة فحذفت الهمزة  : طرأت،واألصل فيها ،جمع سبب، طرت بحذف الهمزة "عن أسباب"
أو في متنه طارئة ال أصل،  ،أو وجدت في سند الخبر ،أي ظهرت للناقد عن أسباب طري"

 :السالمة منها، ثم طرأت عليه هذه العلةاألصل 
ـــــارة عـــــن أســـــباب طـــــري  وهـــــي عب

 

 فيهــــــــــــــا .......................... 
 

ال فالغموض هو  ،عطف تفسير ،وخفاء "غموو وخفاء أثري"ألسباب غموض أي في هذه ا وا 
 الخفاء:

ـــــارة عـــــن أســـــباب طـــــري  وهـــــي عب
 

ــــــــري  ــــــــاء أث  فيهــــــــا غمــــــــوو وخف
 

ي الغامض الذي يقدح في الخبر الذي ظاهره السالمة منه، فالعلة على هذا هي السبب الخف
يعني هذه  "تدرك"ة الخبر الذي ظاهره السالمة منها سبب خفي غامض يقدح في صح

 :بمخالفة راويه لغيره ،بين الرواة "بالخ  "األسباب، تدرك هذه األسباب بعد جمع الطرق 
 تـــــــــــــــدرك بـــــــــــــــالخ   والتفـــــــــــــــرد

 

 ................................... 
 "جهب ها"بمجموع ذلك  "يهتد "والتفرد  ،لما ذكر من الخالف "مع قرا ن تضم"بحيث ال متابع 

دارس النابه الودرست من قبل  ،تدرك هذه العلل بأول مرحلة بجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق 
من الحديث تبين له ما خفي على غيره، وما يخفى عليه لوال جمع الطرق؛ ألن  ؛اليقظ الجهبذ

ولذا نوصي  ؛همع طرقه، فإذا جمعت طرقه تبين خطؤ ه حتى تجطريق واحد ال يتبين خطؤ 
 بالكتب الستة، ماذا يصنعون؟وا تمرنوا على هذه الطريقة، وأن يبدءإخواننا الطالب بأن ي

، يبحثون ويدورون عليه، فيأتون إلى حديث األعمال اصحيح البخاري محور   يجعلون مثال  
ترى هذه من  ،في الصحيح، ثم ينظرون في مواضعه من صحيح البخاري  بالنيات، أول حديث

وتؤثر على  ،أعظم ما ينفع طالب العلم في معرفة هذه األسباب التي تقدح في األخبار
من أنفع ما ينفعه في باب التفقه، وفي فهم األحاديث على  -اأيض  –والمتون، وهي  ،األسانيد

ح البخاري، وتنظر في مواضع تخريجه من وجهها، تأتي إلى الحديث األول في صحي
في الترجمة من  -رحمه هللا-تربط بين الترجمة والخبر، وتنظر فيما ذكره البخاري و الصحيح، 

أو تابعي مما يبين لك بعض  ،فقهه الدقيق، وما ذكره في الترجمة من أثر عن صحابي
في الصحيح في  ،معاويةإلى حديث معاوية، إلى حديث  اإلشكال في الحديث، فإذا جئنا مثال  

ة(( :وغيره ،البخاري  ، السامع يتصور شيئ ا، ))إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم الَقصَّ
 ،، كأنه يقول: القصة التي، استعمال الناس لقص الشعركل من يسمع الخبر يتصور شيئ ا

ويحرم  ،قصةاستعمال النساء لقص الشعر هو الذي أهلك بني إسرائيل، وسمعنا من يمنع ال
لكن إذا نظرنا إلى ترجمة  ،ويستدل بهذا الخبر، يعني القصة منتشرة بين النساء ،القصة

تغيرت النظرة  ،وأورد حديث معاوية "باب ما جاء في وصل الشعر"البخاري على هذا الخبر 
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))وهلك بنو إسرائيل حينما اتخذ "، باب ما جاء في وصل الشعرالمعنى "وانقلب  ،إلى الحديث
ال ما استفدنا؟ أي فائدة يا إخوان ،ما يختلف المعنى؟ استفدنا ،ائهم القصة((نس المسالة  ؟وا 

في فقه العلماء في هذه التراجم، وأورد  ،تحتاج إلى جمع الطرق، والنظر في تراجم العلماء
نما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القصة(( :حديث معاوية في هذا فتناول كبة من  ،))وا 

فوضعها على رأسه، يعني المقصود بها الزيادة في الشعر ال األخذ منه،  يبيد حرسشعر 
ال ما استفدنا؟ فائدة عظيمة جد   ،استفدنا  ،من أن يقف أمام الناس ال تقدر بقيمة، يعني بدال   ا،وا 

ولما انتشرت القصة بين  ،أمضى عمره في الدعوة ،وهذا حصل من شيخ له تاريخ في الدعوة
ويستدل  ،ويشدد في تحريمها ،أخذ يحذر منها، وينتقل من مسجد إلى آخر ؛كم سنةالناس قبل 

 بهذا الحديث.
وعرف أن اإلمام البخاري خرجه  ،فأخذ الحديث األول ،أقول: إذا سلك طالب العلم هذه الطريقة

وقد يكون بعض اإلخوان حضر أكثر  ،في سبعة مواضع، أنا شرحت هذه الطريقة في مناسبات
ألهميتها ومناسبتها للباب، فإذا  ؛فيمل من تكرارها، لكن ال مانع من تكرارها ،اسباتهذه المن

 ،ومتونه، بألفاظه المختصرة ،جردت الحديث من صحيح البخاري في المواضع كلها بأسانيده
والتي استوفى فيها البخاري جميع  ،والمطولة التي اقتصر البخاري فيها على بعض الحديث

ظه بالتراجم الذي هو فقه البخاري، فقه أهل الحديث، باآلثار التي توضح الحديث، جميع ألفا
وأوردته من  ،لك المراد من الحديث بفهم السلف، إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة

تبين لك أشياء، المعاني تتكشف لك، قد يورده  ؛وذكرت كل ما ذكر في الباب السبع، المواضع
، ويشكل عليك فهمه، وكم وقع من الشراح من الخطأ في امختصر  في الموضع األول  ي البخار 

فهم الخبر؛ ألنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البخاري على 
فتذكر  ،فتأتي إلى مسلم ،هذه الطريقة في الحديث األول، تنتقل إلى من خرجه من األئمة

ويتبين لك أشياء من خالل تكرار األسانيد، وتكرار  ،ونهروايات مسلم لهذا الحديث بأسانيده ومت
وابن ماجه،  ،والنسائي ،المتون، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنن، سنن أبي داود، وسنن الترمذي

وال في  ،وقد يبين لك النسائي في تراجمه بعض العلل التي لم تتكشف لك في صحيح البخاري 
العلل، قد يشير البخاري إلى شيء من ذلك، قد  قد يشير اإلمام مسلم إلى بعض ،صحيح مسلم

لو من الكتب الستة  ،يوضح النسائي هذه العلة، فبمجموع الصورة المتكاملة على أقل األحوال
إذا سلكت هذه الطريقة، وتكون بهذه  ا؛بالخبر، وال تحتاج إلى الشروح إال نادر   تتكون أحط

لكن كم درست من  نما األعمال بالنيات(())إ :، حديث عمراواحد   االطريقة درست أنت حديث  
إلى ثالثين ألف باألرقام بالتكرار، أنت درست  إذا كانت الكتب الستة بأرقامها تصل مثال   ،رقم

 تصل مثال  ..، أو ثالثة، والنسائي ،سبعة من البخاري، وخمسة من مسلم، واثنين عند أبي داود
 ا، يوم  كامال   ابالنيات بهذه الطريقة يوم  ، وهل تستكثر على حديث األعمال اإلى ثالثين رقم  



 
 

117 
 

287  
287 

 287 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ذا مشينا على هذه الطريقة كامال   ففي ألف يوم أضمن لك أن تكون قد  ،تستكثر عليه هذا؟ وا 
، لكننا اعظيم   افهمت الكتب الستة، بهذه الطريقة، وجربت من بعض اإلخوان، وانتفع بها نفع  

وصرنا ما نستطيع، لكن  ،كثرت المشاغلو  ،مع األسف ما انتبهنا لها إال بعد أن تقدم السن
 ،خمس سنوات ،ليس بكثير أن يمضي طالب العلم ثالث سنوات ،أنتم شباب في مقتبل العمر

 عشر سنوات في دراسة الكتب على هذه الطريقة.
لكن  ،فوصيتي إلخواني من طالب العلم أن يجربوا هذه الطريقة، قد تكون مملة في أول األمر

تطلب هذا الحديث بطرقه من البخاري، وتطلبه  ،من هذه األمور اكم كثير  اآلن اآلالت تيسر ل
من  بدال   ؛ونصف ساعة ،أو في ربع ساعة ،وفي خمس دقائق تجتمع لك هذه األمور ،من كذا

بالجهد الشخصي ال شك أنه أنفع بكثير من استعمال  ،أن تقلب، مع أن البحث بدون آالت
ى الشيء يرسخ في ذهنه، وكلما يكتبه بيده أفضل من أن اآلالت؛ ألنه كلما يتعب اإلنسان عل

وقد وجدوا ما يريحهم، والتعب والمشقة  ،يكتب له بآلة، لكن الناس ال يصبرون على مثل هذا
نما هي مقصودة لترسيخ العلم، كما أن األتعاب التابعة للعبادات يثاب  ليست مقصودة لذاتها، وا 

؛ ألن هذا ليس كمن يحج من نجد مثال   ،ما يركبهوليس لديه  ،عليها، الذي يحج من بغداد
: اذهب إلى العراق وحج من العراق، نقول: تعب لكنه من أجل العبادة، وال يقال للنجدي مثال  

ال، هذا تكليف زائد على العبادة، قدر زائد ال تؤجر عليه، لكن إذا تطلبت العبادة هذا التعب 
ي هذه الطريقة ما هو بكثير، فجمع الطرق من فأنت مأجور عليه، ولو أنفقت في عمرك كله ف

 وما خفي في بعضها من بعض. ،وفهم ألفاظ األحاديث ،أنفع الوسائل لمعرفة العلل
حيث ال  "والتفرد"، أو أضبط أو أتقن ،أي بمخالفة راويه لغيره من هو أحفظ "تدرك بالخ  "

ب العلم إلى معرفة هذه وال بد من القرائن، وأقول: متى يصل طال "مع قرا ن تضم"متابع 
 القرائن التي ترجح له بعض الطرق على بعض؟

أو إلى المنزلة التي  ،كثير من طالب العلم يحتار في هذا الترجيح؛ ألنه لم يصل إلى المرتبة
 "مع قرا ن تضم"يحكم بها األئمة الحفاظ الكبار  يدرك بها هذه القرائن، وهذه القرائن هي التي

ا من القرائن التي تخفى إذا عانى الحديث بهذه الطريقة يتكشف له كثير  لكن  "يهتد "لما ذكر 
 ،ادالجهبذ هو النقَّ  "جهب ها"بمجموع ذلك  "يهتد "لما ذكر  "مع قرا ن تضم"على غيره 

 ، الخبير:الحاذق
 جهبــــــــ ها إلــــــــى اط عــــــــه علــــــــى

 

 ................................... 
قد يكون في أول األمر صوب  "على تصويب إرسال"ني على ما لم يطلع عليه قبل ذلك يع

الوصل، كما هو شأن طالب العلم المبتدئ في هذا الشأن الذي يجري على قواعد المتأخرين 
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فيتمرن على هذا، ال بأس أن يتمرن  ،معه زيادة علم، وقيل له: إن الحكم لمن وصل؛ ألن مثال  
 د حتى يهتدي إلى مثل هذه القرائن:على هذه القواع

................................... 
 جهبــــــــ ها إلــــــــى اط عــــــــه علــــــــى

 

ــــــــــــــــــــــد    ..................... يهت
 

 تصـــــويب إرســـــال لمـــــا قـــــد وصـــــ 
 

))ال نكاح فيترجح له تصويب اإلرسال لما قد وصل، وحديث:  "تصويب إرسال لما قد وص "
كالم، لهذا ال الذي مضى في تعارض الوصل مع اإلرسال عبرة، ومثال دقيق ،إال بولي((

وهما كالجبل في  ،، يعني أرسله شعبة وسفيان-رحمه هللا تعالى-فليراجع عليه كالم الترمذي 
الرسوخ في هذا الشأن، ومع ذلكم رجح البخاري وصله؛ ألن شعبة وسفيان أخذهم له في 

واحد، وطالب العلم إن أراد أن يدقق في هذه المسألة يرجع إلى  فكأنهما راوٍ  ،مجلس واحد
 ويتكشف له أمور تخفى عليه من قبل:الحديث،  اجامع الترمذي في كالمه على هذ

 ........ إلــــــــــى اط عــــــــــه علــــــــــى
 

ـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــا يرف ـــــــــــــــــــف م  أو وق
 

 تصـــــويب إرســـــال لمـــــا قـــــد وصـــــ  
 

................................... 
 

ر خبي ،وهو من هذا النوع جهبذ نقاد ،-رحمه هللا-أو تصويب الوقف للمرفوع، اإلمام أحمد 
؛ ألن الذي يحفظ ما يحتاج إلى جمع، الطرق نيحفظ سبعمائة ألف حديث، والحفظ يعي ،مطلع

تتكشف له هذه  ؛واألسانيد ،يعني المتون  ،فالذي يحفظ ،مجتمعة عنده، تجاوز هذه المرحلة
 األمور.

ترجح عنده وقف حديث ابن  ؛وهو من هذا النوع ،-رحمه هللا-اإلمام أحمد  "أو وقف ما يرفع"
هو موقوف على ابن عمر، بينما اإلمام البخاري و ر في رفع اليدين بعد الركعتين قال: عم

 ه.في صحيح -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  اترجح له الوصل، وخرجه مرفوع  
ويلقي عليهم  ،من يجرؤ أن يحكم بين هذين اإلمامين؟ وبعض الناس يطالب آحاد المتعلمين

ويرجح، أقول: ما يستطيع أن يرجح إال إ ذا كان في  ،شامخينأن يقف أمام هذين الجبلين ال
ودمه،  ،بحيث اختلط بلحمه وعاناه معاناة   ،على هذا العلم اشديد   امصافهم، إذا تعب تعب  

وصار يستطيع الحكم بالقرائن، اتضح له من القرائن ما لم يتضح لنا، وسببه كثرة الحفظ، قد 
يجتمع لنا مائة طريق لحديث واحد، لكن كيف  -دوهلل الحم-بضغطة زر  نحنيقول قائل: 

وعرفوا ما  ،وعاشروهم ،وعاصروا الرواة ،الذين حفظوا هذه األحاديث ،تتعامل مع هذه الطرق 
 ايصدرون األحكام، لكن أنت مراحل، قد يكون ذهنك حاضر   ايليق بفالن، وما ال يليق به، آلي  

رة ضلماذا؟ ألن المعلومات ليست حا ي تليها؛عزب الذهن في المرحلة التفي هذه المرحلة، ثم ي
 ،بينما األئمة يطبخون هذه الوجبة ،والمواد في البقالة ،في ذهنك، يعني كأنك تطبخ وجبة غداء

يعني وال نقفل باب االجتهاد  ،والمواد في القدر عندهم، في الذهن حاضرة في الذهن، فشتان
لكن دون ذلك خرط القتاد بالنسبة  ،ألمور، يعني من تأهل لمثل هذه ا-اأبد  –في هذا الباب 
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يقف أمام البخاري يقول: ال،  ،آلحاد الطالب، يعني من يستطيع أن يقول: اإلمام البخاري 
الخبر موقوف؛ ألن اإلمام أحمد قال: هو موقوف، أو العكس، لكن الذي يسلينا في مثل هذا 

افترضنا أن حكم البخاري على فيرجح ما به، لكن لو  ،أن األمة تلقت صحيح البخاري بالقبول
، سأله أبو عيسى فقال: الصحيح، أو الحديث بالرفع منقول عنه في جامع الترمذي مثال  

األصح الرفع، واإلمام أحمد يقول: األصح الوقف، أنت ما لك إال تقف أمام هذين اإلمامين، 
مام أحمد ند، البخاري مع اإلحيح البخاري مرفوع ال يعدل به شيء، لكن الحديث موجود في ص

كل واحد منهما ند لآلخر، لكن ما خرج في هذا الكتاب الذي تلقته األمة بالقبول ال يرجح عليه 
 غيره.

ــــتن دخــــر ــــع أو م ــــا يرف ــــف م  أو وق
 

 ................................... 
المتن  امل، أو بعضه، دخل بعض هذا، دخل متن بمتن كأو تصويب فصل متن دخل كامال  

فأدرج فيه، من يستطيع أن يفصل هذه الكلمة من هذا الحديث، أو يفصل هذا  ،خرالمتن اآلب
الحديث من هذا الحديث، وكثير ما يحتار طالب العلم في الحديث المروي عن صحابي 

أو حديث  ،أو هذا الحديث قطعة من هذا الحديث ؟أو حديثين ،هل هو حديث واحد ؛واحد
 وييسر له أسبابه، ،لكنه يسير على من يسره هللا عليه وتعب، ،مستقل؟ هذا يحتاج إلى معاناة

أو  "أو وهم حاصر حصر"يعني في متن غيره  "أو متن دخر في غيره"وسلك الطريق من أوله 
 ،يحكم على هذا الخبر بأنه خطأ، أخطأ فيه فالن، أنا ااطالعه على وهم واهم حصل، أحيان  

هذا الخطأ؛ ألن هذا األصل أن الراوي ثقة  والثالث ال نستطيع أن نحكم على ،والثاني ،وأنت
حافظ ضابط متقن، فال نجرؤ على توهيمه إال إذا حكم الحفاظ بوهمه، بالطرق التي تقدمت 

أو شبه ذلك؛ ألنه قد يأتي  ،ضعيف بثقة كإبدال راوٍ  ،يعني بغير ما ذكر "أو وهم واهم حصر"
قول: ابن عقبة؛ ألنه بحث في كتب في ،فينسبه عن موسى، فيجتهد بعض الرواة ،الراوي مهمال  

التراجم وجد موسى بن عقبة يروي عن هذا الشيخ، ويروي عنه هذا اآلخذ، وهو في الحقيقة 
وهذا ضعيف، من يحكم في مثل هذا؟ حكم األئمة، األئمة  ،موسى بن عبيدة الربذي، هذا ثقة

ذلك فضل هللا  ،ذا العلمووازاهم في أحكامهم لكثرة معاناته له ،ومن حاكاهم ،يحكمون بمثل هذا
 ؛يعني قد ظن الجهبذ قوة ذلك الذي ترجح عنده بالقرائن "ظن فأمضى"شاء، يؤتيه من ي

 ،تردد "ظن فأمضى، أو وقف" تعليل للخبر فحكم عليه بأنه معل فأمضى الحكم بما ظنه من
 فأحجما" "أو وقفحة لضده حة لهذا، وقرائن مرج   القرائن ما بعد، ما رجحت، توجد قرائن مرج   

أي الحديث  "مع كونه"كل ذلك  "أو وقف فأحجما مع"، وعدمه، تردد عن الحكم بقبول الحديث
 ، أو الموقوف فيه:المعل

 مـــــــــع كونـــــــــه ظـــــــــاهره أن ســـــــــلما  ...................................
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وغيره عن موسى بن عقبة  ،بن جريج في الترمذيامثاله حديث  "مع كونه ظاهره أن سلما"
حديث كفارة المجلس، من جلس في  اهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع  عن س

فصحح الحديث، اإلمام البخاري  ،كثير من أهل العلم اغتر بظاهر السند ،مجلس فكثر لغطه
أعل الحديث بموسى، وقال: إن موسى ليس هو ابن عقبة، ال يعرف  -رحمه هللا تعالى-

فمن يستطيع أن  ،والمعاصرة ثابتة ،، لكن إذا وجدت التواريخلموسى بن عقبة سماع من سهيل
والمعاصرة موجودة من مثل  ،ينفي رواية شخص عن شخص أثبت األئمة روايته عنه بالسند

لموسى بن عقبة من سهيل، أنت ما لك إال الظاهر يا  اقول: ما نعرف سماع  ي ،اإلمام البخاري 
واألئمة ذكروه في السند، هل تستطيع أن  ،حتمل، والسن يأخي، أنت عندك موسى أدرك سهيال  

ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ وصححوه، واإلمام  ؛تعل بمثل هذا؟ ال تستطيع
البخاري أدرك هذه العلة في قصة معروفة، ومحاورة مشهورة بين اإلمامين البخاري ومسلم، 

 غيره من أهل العلم يثبتونها.ومع ذلك الحافظ العراقي يشكك في هذه القصة إال أن ابن حجر و 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وهللا أعلم
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 ه أجمعين. وصحب
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 :المعلر :-تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

ـــــــــــة مشـــــــــــمول ـــــــــــا بعل  وســـــــــــم م
ـــــارة عـــــن   ســـــباب طـــــريأوهـــــي عب

 تـــــــــــــــدرك بـــــــــــــــالخ   والتفـــــــــــــــرد
 جهبــــــــ ها إلــــــــى اط عــــــــه علــــــــى
 أو وقــــف مــــا يرفــــع، أو مــــتن دخــــر
ـــــف فأحجمـــــا  ظـــــن فأمضـــــى، أو وق

 لبــــــا فــــــي الســــــندوهـــــي تجــــــيء غا
ــــــو ، ــــــد    أو وقــــــف مرف ــــــدحتوق  ق

ـــــــد  ـــــــد أب ـــــــن عبي ـــــــى ب ـــــــوهم يعل  ب
 ةوعلــــــــة المــــــــتن كنفــــــــي البســــــــمل

ــــــــــــ  يقــــــــــــول:   اوصــــــــــــ  أن أنس 
ــــــــــــــر باإلرســــــــــــــال ــــــــــــــر التعلي  وكث
ــــــــــــدح ــــــــــــر ق ــــــــــــون بك ــــــــــــد يعل  وق
 ومــــــنهم مــــــن يطلــــــ  اســــــم العلــــــة
 يقـــــــول: معلـــــــول صـــــــحي  كالـــــــ  
ـــــــه ـــــــ   عل  والنســـــــخ ســـــــمى الترم

 

 معلـــــــــــــــول :معلـــــــــــــــ  و  تقـــــــــــــــر 
ــــــــا ــــــــريفيهــــــــا غمــــــــوو وخف  ء أث

 مـــــــــــع قـــــــــــرا ن تضـــــــــــم يهتـــــــــــد 
 تصـــــويب إرســـــال لمـــــا قـــــد وصـــــ 
 فـــــي غيـــــره، أو وهـــــم واهـــــم حصـــــر
 مـــــــــع كونـــــــــه ظـــــــــاهره أن ســـــــــلما
 تقـــــدح فـــــي المـــــتن بقطـــــع مســـــند

ــــــ:  ــــــار))ـك  صــــــرحوا ((البيعان بالخي
 بعبــــــــــد هللا حــــــــــين نقــــــــــ  اعمــــــــــر  

ــــــــــــــه  إ  ظــــــــــــــن راو نفيهــــــــــــــا فنقل
 أحفــــــظ شـــــــي ا فيــــــه حـــــــين ســـــــ  

ـــــــوَ  ـــــــى اتصـــــــال  للوصـــــــر إن يق  عل
 ، ونـــــــــو  جـــــــــرحفســـــــــ ، وغفلـــــــــة

 لبيـــــــــــر قـــــــــــادح كوصـــــــــــر ثقـــــــــــة
 يقـــــول: صـــــ  مـــــع شـــــ و  احتـــــ  
 فـــــ ن يـــــرد فـــــي عمـــــر فـــــاجن  لـــــه

 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
يعني  لسند"في ا ا"تجيء غالب  يعني العلة الخفية  "وهي": -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

وقد تجيء في متنه، وقد تجيء في  ،موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث
في المتن، فاألحاديث المعلة  في السند، وقليال   ا، وهي يعني العلة الخفية غالب  االسند والمتن مع  

 متونها أقل بكثير من األحاديث التي أعلت في أسانيدها.
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ت العلة في السند كما هو الغالب، العلل تقدح في المتن، تقدح في فالتي في السند إذا كان
قبول المتن؛ ألن المتن يتبع السند، والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السند، العلة 
ذا  الغالبة في السند، العلة الخفية وجودها في سند الحديث، ال بد أن يكون لها أثر في متنه، وا 

يؤثر في  اإال أن ضعف المروي عموم   ؛وقد ال تؤثر ،في السند كانت في متنه فقد تؤثر
الراوي، كما أن ضعف الراوي يؤثر في المروي، إذا كان الخبر لم يرو إال من طريق واحدة، 

ويصح  ،أما إذا كانت له طرق فال تالزم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يضعف السند
صح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد وي ،المتن لوروده من طرق أخرى، يضعف السند

يضعف المتن والرواة ثقات حفاظ ال سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم 
ومروياتهم؛ ألن الخطأ من الراوي القليل النادر ال يؤثر فيه، فال تالزم كما قال أهل العلم بين 

ال فاألصل التالزم والتالسند والمتن من هذه الحيثية،  لكن من هذه الحيثية  ،هذا األصل رابط؛وا 
وهي  ،ولو ضعفت رواته في بعض األسانيد ،بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بها

"تقدح في في المتن، فالتي في السند  في السند، وقليال   ا، يعني العلة تجيء غالب  اتجيء غالب  
بقطع مسند،  ف مرفو ""أو وق يعني مسند متصل "بقطع مسند"تقدح في قبول المتن  المتن"

 -اأحيان  –بقطع سند متصل، فالمسند هنا يراد به السند المتصل، وقد يراد به المرفوع، فالمسند 
أو " ع، فالقطع إنما يكون في األسانيديقابل به الموقوف، لكن هنا يراد به السند بدليل القط

يطلع عليها إال الواحد من وغير ذلك من موانع القبول، هذه العلة الخفية التي لم  "وقف مرفوع
وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم  ،الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره االتصال

ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ باالنقطاع، وأن الراوي المالزم الحافظ الضابط  ،باالتصال
ن ابن عمر؟ ني من يشك في رواية نافع ععي هذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ؛المالزم ل

مالك عن نافع عن ابن عمر ال نتردد في قبوله، لكن  :نعم، ما يشك فيها، فإذا جاءنا في سند
لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فهذه علة خفية قدحت في  اقد يقول بعض الحفاظ إن نافع  

 هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله.
وهو حديث ابن عمر  ،صحيح البخاري  أو وقف مرفوع، ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في

أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وحكم  :-عليه الصالة والسالم-الذي يرويه عن النبي 
اإلمام أحمد بوقفه، من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ يعني اإلمام 

وهذا الذي ترجح عنده  ،أحمد، إمام بال إشكال وال منازع، وله أن يحكم بمثل هذا الحكم
ألن هذه العلل  ؛بالقرائن، وقد يكون ترجيحه عند اإلمام أحمد بعلة ال يستطيع التعبير عنها

الخفية صرح جمع من األئمة أن بعضها ال يستطاع أن يعلل، أحكام ال يستطاع أن تعلل، 
ال يمكن أن أنه  ؛فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه األوقات
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ال ال يقتنع إ ؛محاورة ،مجادلة ،يقتنع بشيء حتى يراه كالشمس، ال يمكن أن يقتنع، مناظرة
ويقول لك: الحديث صحيح، أو  ،الذي يأتي إلى اإلمام كالشمس، فأين هو من هذا الباب؟

هكذا الحكم، وثبت هذا  ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال: ال؛طيب  الحديث ضعيف؛يقول: 
 اما أبدى لنا وجه   اال يستطاع تعليلها، طيب كيف نقلد إمام   امة أن هناك أحكام  عن األئ

يسأله عن الحديث يقول: ضعيف فيه  ، واسأله عن الحديث؛لتضعيفه؟ يقول: اذهب إلى فالن
ويقول له مثل هذا الكالم، ويتواطئون على  ،علة، ما هذه العلة؟ هللا أعلم، ويذهب إلى ثالث

ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه  ؛لكن التعليل هللا أعلم ؛مثل هذا الكالم
من الناس من  ح لباب دعاوى اإللهام؛ ألنما يكون باإللهام، وليس في مثل هذا الكالم فت

ويقول: هذا إلهام، لكن متى يصل إلى هذه  ،ويضعف ،ويصحح ،أن يحكمبيسهل عليه 
 ، ويقول: إلهام؛أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة ،علم مبتدئ المنزلة؟ هل باإلمكان أن طالب

ممن فيه  يدعي أنه يوحى إليه، وهذا مهيع واسع، ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم
 :تجده يقول: ألقي علي، أو ألقي في روعي، أو جاءني في المنام من يقول رائحة تصوف؛

ال مردود؟ مالحديث صحيح، الحديث ضعيف، لكن هذا الكالم  ينتسب إلى  ردود، م م نمقبول وا 
عليه الصالة -يزعم أنه يرى النبي  ،كالسيوطي مثال   ؛العلم من المكثرين في هذا الباب

في اليقظة  -عليه الصالة والسالم-ويصحح له ويضعف، أما رؤية النبي  ،يقظة -والسالم
( سورة 30)] َمي  ي  َوا  نَّه م مَّي  ت وَن{}إ نََّك  قد مات: -عليه الصالة والسالم-هذه مستحيلة؛ ألنه 

هذا مكذب للقرآن، لكن حياته  ؛الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن ؛، من شك في موته[الزمر
وحياة األنبياء أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية ال  ،-عليه الصالة والسالم-

عليه -ححون، وبعضهم يرى النبي تضاهي حياة األحياء الذين أرواحهم في أبدانهم، يص
-ويسأله عن أحكام ويجيبه، النبي  ،ويجيبه ،ويسأله عن أحاديث ،في المنام -الصالة والسالم

من رآه في المنام فقد رآه بالفعل؛ ألن الشيطان ال يتلبس به، فهل نقبل  -عليه الصالة والسالم
عليه الصالة -م المنقولة عنه ومثل هذا التضعيف، ونقبل مثل هذه األحكا ،مثل هذا التصحيح

في المنام؛ ألن الشيطان ال  -عليه الصالة والسالم-في المنام نجزم بأنه رأى النبي  -والسالم
في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت  -عليه الصالة والسالم-يتلبس به، فهل يقبل النقل عنه 

مثل هذه الحالة،  فال حكم يقبل في -عليه الصالة والسالم-فالدين كمل بموته  ،عنه
، والنائم ليست هذه صفته، اضابط   اوالتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظ  

كما  اظ  ، أو يقُ اتخلف فيه شرط الحفظ والضبط واإلتقان؛ ألن من شرط الراوي أن يكون يقظ  
ل أنه يرى ، بدلياقالوا بضم القاف، والنائم ال يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبد  

ذا قام يقصها نسي أكثرها، ال سيما إذا كانت ذات فصول ومراحل، فال يقبل مثل هذا  الرؤيا وا 
سوا على الناس، ثم تدرجوا الكالم البتة، وقد فتح بعض المتصوفة هذا الباب على مصراعيه ولب  
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 -معليه الصالة والسال-مع النبي  -على حد زعمهم-إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه 
نسأل -ووسيلة إلى تعطيل الدين، والتلبيس على المسلمين  ،متى أرادوا، وال شك أن هذا ضالل

، وفي تراجم من يدعى فيهم الوالية وفي طبقاتهم أشياء ال تخطر على -هللا السالمة والعافية
 ، أو تدعى له، ثم بعد ذلك يستدرج إلى أنالبال، وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه

يجوع  :في السير -رحمه هللا-يدعي لنفسه ما ليس بواقع، وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي 
إن لم يأكل خفية بعد، إن ثبت أنه يمكن أن  -إن ثبت-يصل بعضهم إلى األربعين  انفسه أيام  

يفعلون هذا فيما يدعونه، ثم بعد ذلك يزعمون  مدة أربعين يوم بدون أكل؛يعيش اإلنسان 
والتجليات، والحافظ الذهبي يقول: هذه هلوسة، سببها الجوع، وهذا صحيح، أذكر المكاشفات 

نأكل هذا  :وقلنا ،وخرجنا ،مرة خرجنا مسافرين ومعنا األكل، األكل جاهز، وبعد صيام أفطرنا
فقال واحد معنا من الركاب من  ،األكل في الطريق، صاحب السيارة يقول: ننتظر، ننتظر

قلت: كيف يصلون إلى جهة الشرق؟  الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟الء اإلخوان: لماذا هؤ 
يقول:  ؛ماذا يقصد بذلك؟ فيه آالت البنزين هذه التي يعبأ منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثال  

واإلشكال أنهم يبنون على هذا أحكام،  ،؟ الجوع، سببه الجوعماذاإنهم يصلون إلى جهة، سببه 
وتدعى فيهم الوالية وينسب  ،وهذه المكاشفات ،هذه التجلياتويحكمون على غيرهم من خالل 

لهم أشياء ال تخطر على عاقل، فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعف، ووهم األئمة 
 وهذا ال شك أنه ضالل، نسأل هللا السالمة والعافية. ،بمثل هذه المكاشفات
وقد ال تقدح في المتن بأن  قدح""وقد   ت يعني وغير ذلك من موانع القبول، "أو وقف مرفو "

تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي  ، أويتعدد السند، ويقوى االتصال من جهة أخرى 
لكن ال أثر لها في واقع الخبر، مؤثرة في ضبط الراوي لكن ال أثر لها في الخبر، يرد في 

وال يوصل إلى  ،طاع تمييزهوال يست ،مثال   ؛من األسماء المهملة سفيان أو حماد السند مثال  
 ، أو حماد بن زيد؟أو حماد بن سلمة ،أو سفيان بن عيينة ،هل هو سفيان الثوري  ؛حقيقته

أيهما؟ فال يدري الراوي عنه، يقال: من تريد بسفيان؟ يقول: نسيت، ال  :ويقال ،ويسأل الراوي 
أو  ،ن سفيان الثوري كا ها ال تؤثر في الحديث؛ ألنه سواءٌ شك أن هذا فيه خلل في ضبطه، لكن

 قول مثله في حماد.ى ثقة، ونأينما دار فهو عل ؛ابن عيينة
في أواخر الجزء  -رحمه هللا-الطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي و 

 ،السابع من السير، وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا االختالف الذي ال يوصل إلى حقيقته
لكن  ، وال نستطيع أن نميز من محمد؛من هذا النوع كثير، حدثنا محمدوفي رواة البخاري 

 ،فعدم تعيين الراوي  حمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات؛ فأينما دار فهو على ثقة؟جميع الم
قد يحدث عن سفيان  ؛أو من الراوي عنه ،وا هماله من قبل من روى عنه، ونسيانه ممن بعده
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أي سفيان؟ يقول: نسيت، نحن رأينا في كتب أهل العلم  -وهللا-ل: ، وبعد أربعين سنة قامثال  
نسبها القرطبي إلى الثوري، وابن حجر  منسوبة إلى سفيان، سفيان في مراتب العلم مثال   أقواال  

قال: قال سفيان بن عيينة مثل هذا ال شك أنه مؤثر؛ ألنه هو مصدر القول، ومن بركة العلم 
وليس بمصدر  ،ول إلى قائله، أما إذا كان ينقله عن غيرهإضافة الق :-كما يقول العلماء-

فإن هذا ال يضر، وهذا هو الموجود في األحاديث،  ؛والخالف بين االثنين غير مؤثر ،للقول
فال بد من تعيينه، أو يلقى على الشك والتردد،  ؛وهو مصدره ،أما إذا كان القول منسوب إليه

 ؛مراتب التي يتدرج فيها في التعلمالف ينة أو الثوري؟ال ندري أهو ابن عيفيقال: قال سفيان، و 
 ان مهمل، وقال الحافظ ابن حجر: قالالست التي ذكرت عن سفيان هي في األصل سفي

ينسب إلى  حينما -اأيض  –سفيان بن عيينة، والقرطبي يقول: قال سفيان الثوري، وهذا األمر 
سوب إلى متأخر، فليس بحجة وليس كالم من ه أسهل من جهة أنه كالم غير ملزم؛هؤالء أمر 

مصدر الكالم، هو بملزم، لكنه مفيد لطالب العلم، فهو من هذه الحيثية أسهل، ومن جهة أنه 
حاجة  فإن تعيينه أشد ،وال بد من معرفة القائل لينسب إليه كالمه، ويتحمل تبعات هذا الكالم

 لى ثقة.إسناد؛ ألنه أينما دار فقد دار ع من حاجة تعيينه إذا ورد في
 ان بالخيـــــار(( صـــــرحواعـــــكــــــ: ))البي      أو ووقــــــف مرفــــــو  وقــــــد   تقــــــدح

 ج

ال غير جارة؟ تجر مدخولة الكاف هذه جارة؛ ال ما تجر؟ تجر؛جارة وا  هي من حروف  ، وا 
ال مرفوع؟ مرفوع على  ؛الجر، والبيعان فالناظم يحكي ما جاء في  ،؟ الحكايةماذامجرور وا 

 عان بالخيار""كالبي  فهو يحكي ما في الحديث  ما لم يتفرقا(( عان بالخيار))البي  الحديث: 
يعني النقاد  "صرحوا"المروي عن عبد هللا بن دينار،  عان بالخيار ما لم يتفرقا(())البي   :كحديث

 أبدال ونقال؛ أبد "" الطنافسي إذ "يعلى بن عبيد"راويه  "صرحوا بوهم" ،صرحوا بوهم راويه
 :ثنية؟ التماذااأللف هذه ألف 

 وهااااااااااي كاااااااااال اثنااااااااااين النحااااااااااو التزمااااااااااا
 

 فمسااااااااااااااااالم ماااااااااااااااااع البخااااااااااااااااااري هماااااااااااااااااا 
 

راويه  "بوهم، بالالم بدون ألف؛ ألف اإلطالق "ألصل يعلى بن عبيد أبدل؛ األف اإلطالق ،نعم
وليست ألف التثنية، فال نقول: أبدال  ،هذه ألف اإلطالق "أبدال"إذ  " الطنافسييعلى بن عبيد"

 :لى ما جاء في الخطبة في المقدمةالمراد بهما البخاري ومسلم ع
 وهااااااااااي كاااااااااال اثنااااااااااين النحااااااااااو التزمااااااااااا

 

 فمسااااااااااااااااالم ماااااااااااااااااع البخااااااااااااااااااري هماااااااااااااااااا 
 

 طالب:......
وهو ابن دينار  "ا"أبد  عمر  د وهو يعلى بن عبي ،والضمير يعود إلى واحد ،ال، هذه ألف إطالق

، من روايته ديناربن دينار، أبدل عمرو بعبد هللا، اآلن الحديث معروف بعبد هللا بن  "بعبد هللا"
 ؟ماذابعبد هللا، الباء هذه داخلة على  اويعلى بن عبيد أبدل عمر  

 طالب:......
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أبدلت وأيهما المتروك؟  ،فأيهما المأخوذ ؛المتروك، إذا قلت: أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب
صحيح مسلم بصحيح  نعم أيهما المأخوذ؟ إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛

 ؛ المأخوذ ماذا؟اري البخ
 طالب:......
 والمتروك؟

 طالب:......
دخلت  أو من باب القياس على ما عندنا؟ ألننا قلنا: إن الباء ،يعني هل هذا هو الصحيح لغة  

صحيح البخاري نظرنا هذه المسألة بهذا المثال قلنا: إن المأخوذ على المتروك، فإذا قلنا ب
ع أنه في األصل العكس، فرق بين التبديل واإلبدال صحيح مسلم، المتروك صحيح البخاري، م

مروي من حديث هنا الباء داخلة على المتروك؛ ألن الواقع يشهد بذلك، الحديث  ،عندهم
يعلى بن عبيد،   بن دينارمن عبد هللا طريق عبد هللا بن دينار، جعل عمرو بن دينار بدال  
لإلبدال بالتبديل، أو بالتبدل، وهو  اتشبيه   والباء هنا داخلة على المتروك؛ ألن الواقع هو هذا،

، إذا قلت: أبدلت اخالف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في اإلبدال مطلق  
وأخذت صحيح البخاري،  ،معناه أنني دفعت صحيح مسلم ؛صحيح مسلم بصحيح البخاري 

وفي التبديل،  ا،بدال مطلق  وهو خالف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في اإل
ل وَن الَّ    ه َو  تبدل، وعلى المتروك في االستبدال:وعلى المتروك في االستبدال وال د  َتب  }َأَتس 

ر   َنى ب الَّ    ه َو َخي  فالمتروك الذي دخلت عليه الباء، ولو كان العكس لما ذموا، لمدحوا  {َأد 
غير  أم ،هل هذه العلة مؤثرة ""حين نق دينار  يعني بن "بعبد هللا"الستحقوا المدح ال الذم 

لكن  ،من عمرو وعبد هللا ثقة، فهي في الحقيقة غير مؤثرة مؤثرة؟ غير مؤثرة لماذا؟ ألن كال  
لو كثر  ،يعني يحسب عليه ا بواحد هذا خطأ؛وأبدل واحد   ،كونها صدرت من هذا الراوي 
لخبر لقدحت فيه، يعني إذا كثر الخطأ عند ولو لم تؤثر على ا ؛اإلبدال عنده في أسماء الرواة

يعني يقبل  ؛خطأ ،لقدح في ضبطه، لكنه لما صار قليال   ا؛ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثر   ،الراوي 
 نجم السنن حفظت عليه بعض األوهام:القليل، ومن يعرو من الخطأ والنسيان، ومالك 

 ومالااااااااك ساااااااامى اباااااااان عثمااااااااان عماااااااار
 

 ................................... 
 ؛ على ما تقدم في المنكر:والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان
 نحاااااااااو كااااااااال الااااااااابلح باااااااااالتمر الخباااااااااار

 ججججج

 قلاااااااااات: فماااااااااااذا باااااااااال حااااااااااديث نزعااااااااااه 
 ج

 ومالااااااااك ساااااااامى اباااااااان عثمااااااااان عماااااااار 
 

 خاتمااااااااااااه عنااااااااااااد الخااااااااااااالء ووضااااااااااااعه
 

ألنه العلة في المتن؛  -تعالى رحمه هللا-على ما تقدم في المنكر، ثم بعد هذا ذكر الناظم 
 قال:
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ــــــ  فــــــي الســــــند اوهـــــي تجــــــيء غالب 
 ج

 ................................... 
 ج

:  وقليال  في المتن، ذكر للمتن مثاال 
 وعلــــــــة المــــــــتن كنفــــــــي البســــــــملة

 ج

 ................................... 
 

ن أنس عكحديث نفي البسملة، نفي قراءة البسملة في الصالة المروي  ؛وعلة المتن القادحة فيه
: ل"صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان.."، قبل ذلك قا في صحيح مسلم، نفي البسملة:

فكلهم يستفتحون  ،وعثمان ،وعمر ،بكر ، وأبي-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  "صليت خلف
بسم هللا  :ال يذكرون " :في رواية في بعض روايات الخبر"، القراءة بالحمد هلل رب العالمين

هذه العلة ال شك أنها خالف الواقع، منشأ هذه  ا"وال في آخره ،حيم في أول القراءةالرحمن الر 
أنهم ال  "يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين" :العلة أن الراوي توهم من قول أنس
"الحمد هلل رب العالمين"، فمقتضاه أنها ال تذكر البسملة،  :يذكرونها، إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ

 على حسب وهمه:توهم هذا، ونقله هو 
 وعلــــــــة المــــــــتن كنفــــــــي البســــــــملة

 

ــــــــــــــه   إ  ظــــــــــــــن راو نفيهــــــــــــــا فنقل
 

 بالحمد هلل رب العالمين"، كانوا يستفتحون القراءة" :ففهم من قول أنس "إ  ظن راو نفيها فنقله"
بسم "فتوهم وظن أنهم ال يذكرون  "والقراءة بالحمد هلل رب العالمين ،يستفتحون الصالة بالتكبير"

نقل ما توهم، وننسبه إلى أنس، وقد  "فنقله"، وال في آخرها في أول القراءة "هللا الرحمن الرحيم
أنهم  "يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمين"أخطأ في وهمه، وفي ظنه؛ ألن معنى 

، هذا ال بنفي وال إثبات فيه تعرض للبسملة؛يستفتحون القراءة بهذه السورة، بهذه السورة، وليس 
 ،ن البسملة آية من الفاتحة: إبأن البسملة ليست بآية من الفاتحة، أما من يقول :عند من يقول

نفي البسملة  :أقول يا إخوانمين اسم السورة بما فيها البسملة، فجعل الحمد هلل رب العال
، قال: "ال المصرح به من قبل الراوي الذي فهم الحديث على غير وجهه، فنفى البسملة

هذه علة المتن التي فيها نفي الذكر، والتنصيص على البسملة، أنس في  رون بسم هللا"،يذك
ليس فيها  والقراءة بالحمد هلل رب العالمين" ،كانوا يستفتحون الصالة بالتكبير"حديثه يقول: 

ن البسملة آية من الفاتحة هذا ما إ :تعرض لنفي بسملة وال إثبات، وكل على مذهبه، من يقول
يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-قراءة النبي  -رضي هللا عنه-شكلة، ولما وصف أنس عنده م

 اكانت قراءته مد  "قال:  ،لما سئل عن قراءته : "بسم هللا الرحمن الرحيم"،فقرأ ا"؛كانت قراءته مد  "
 ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، فدل على أنه يقرأ بسم هللا ،بسم هللا الرحمن الرحيم، يمد بسم هللا

أو خارج الصالة؟  ،السؤال هل هو عن القراءة داخل الصالة :الرحمن الرحيم، على أن المسألة
يستفتحون القراءة بالحمد هلل رب " :المسألة يطول بحثها المقصود أن الراوي فهم من حديث

أنهم ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم، فصار يحدث به، يحدث على ضوء ما فهم،  "العالمين
أو ودخلت على كثير من طالب العلم، تجده يفهم من شيخه  ،ه آفة دخلت على هذا الراوي وهذ
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يفهم منه أنه ال يصلي تحية المسجد  ؛عن شيخ في حال من األحوال لظرف من الظروف
إن الشيخ  :فصار ينقل عنه ؛أو نسي مثال   ،فعل وأ ،دخل مرة وهو مستعجل أو كذا ،مثال  

، أو فهم أنه ال ، فهو غلبالمسجد، ال سيما في أوقات النهي مثال  فالن مداوم على عدم تحية 
لهذا  ايعني توقع هذا منه لظرف من الظروف حصل منه، فصار ينقله بإطالق، فتبع   يصلي؛

بناء على  ؛الوهم صار يشيعه بين الناس، وكم من قول أو فعل ألصق بشخص وهو منه بريء
 فهم من نقله.

ا. "فنقله"ملة أي البس "إ  ظن راو نفيها"  تصريح 
ــــــــــــ  يقــــــــــــول: "  اوصــــــــــــ  أن أنس 

 ج 

ــــــظ شــــــي     ــــــين ســــــأ  اأحف ــــــه" ح  في
 

صلى هللا عليه -أكان رسول هللا  :سأله أبو سلمة سعيد بن يزيداأللف هذه لإلطالق،    
ظ شيئ ا، فذكر أنه ال يحف ، أو ببسم هللا الرحمن الرحيم؟يستفتح بالحمد هلل رب العالمين -وسلم

ا؛وهذا السؤال  ال  -رضي هللا عنه-ونسي  ،يعني بعدما كبرت سنه متأخر جد  وأرضاه، وا 
ومن مقتضى قراءة  القراءة بالحمد هلل رب العالمين" أنهم كانوا يستفتحون " :الرواية الثابتة عنه

إلجماع الصحابة على ذكرها في أوائل السور،  ؛الحمد أنهم يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم
وهذا قول جمهور أهل العلم، قول  ،لهذا االتفاق إال أن تقرأ معها البسملة اتبع  فال تقرأ السورة 

استعاذة وال بسملة، كما وأما بالنسبة للمالكية فال يرون في الصالة ال استفتاح وال  ،الجمهور
لصيانة الصحيح  اوهو الذي يسعى جاهد   ،-تعالى رحمه هللا-الحافظ ابن حجر هو معروف، 
ة على وجه مقبول، فحمل نفي الذكر على نفي السماع، فصحح هذه الرواية، وجه هذه الرواي

ونفي السماع سببه نفي الجهر،  ،يعني أنه لم يسمع ؛وقال: كون أنس يقول: ال يذكرون 
 ،، ال في أول القراءةافمقتضى الرواية أنهم ال يجهرون، ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم جهر  

إذ البسملة في أول القراءة ال  ؛مثل هذا مبالغة في نفي ما أريد نفيه وال في آخرها، وال شك أن
ن إفي آخرها، وقد يقول قائل: إن المراد بالقراءة في آخرها للسورة التي تليها، وقد يقول قائل: 

))إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا  :هذا من باب المبالغة في النفي كما جاء في حديث
إن  :وال العرب في الجاهلية قالوا ،يعني ما قال أحد أحد وال لحياته((،ال ينكسفان لموت 

نما تنكسف لموته قالوا، فمن باب المبالغة في النفي قيل:  ))ال الشمس تنكسف لحياة أحد، وا 
   .ينكسفان لموت أحد وال لحياته((

ـــــــــــــول   ـــــــــــــ  يق  وصـــــــــــــ  أن أن
 

ــــــــــــــر باإلرســــــــــــــال ــــــــــــــر التعلي  وكث
 
 

 فيـــــــه حـــــــين ســـــــأ  اأحفـــــــظ شـــــــي    
 

................................... 
 

 فيها أن تكون خفية: لما قدم أن العلة األصل 
 فيهااااااااااااااا غمااااااااااااااوض وخفاااااااااااااااء أثاااااااااااااارت    وهااااااااي عبااااااااارة عاااااااان أسااااااااباب طاااااااارت
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فالعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السالمة منها، لكنهم ال 
قتصرون على الغامض، الغامض هو وفي تعليل األخبار ال ي ،يقتصرون في كتب العلل

األصل في هذا الباب، لكن قد يعللون بالظاهر، والعلة من حيث معناها األصلي تشمل 
والكسر  ،وتشمل الخفية، نظير العلل التي تكون في األبدان، منها الجرح الظاهر ،الظاهرة
كلها علل، كلها  ؛باءقد ال يصل إليها كثير من األطا العلل الخفية الباطنية التي ومنه ،الظاهر

والخفية كلها تقدح في صحة المروي، لكنهم  ،تقدح في صحة هذا الشخص، والعلل الظاهرة
في األصل في هذا الباب الذي يعظم العلماء من شأنه إنما يقصدون به العلل الخفية، 

هر، ويجعلون الحد والتعريف للعلل قاصر على الخفية، وهنا يقول: كثر التعليل باإلرسال الظا
يعني من األئمة  "كثر"فبعد أن قدم أن العلة تكون خفية بين أنها قد تكون ظاهرة، فقال: 

المتقدمين ال سيما من صنف في العلل تجدون في كتب العلل، العلل الظاهرة كما تجدون 
ا كثر التعليل بالوقف للرفع "وكثر التعلير باإلرسال للوصر"العلل الخفية،  على  "إن يقوَ  وأيض 

يعني على ضده من  "إن يقَو" ؛إن يقوى اإلرسال والوقف حيث يرجح على ضده تصال"ا  
 ،أو كون رواته أكثر ،االتصال والرفع، إذا كان أقوى من ضده، بأن دلت القرائن على رجحانه

 فهم يعلون باإلرسال. "إن يقَو على اتصال"أو أكثر مالزمة لشيوخ  ،أو أحفظ
 ديث بكل قدح:وقد يعلون الح

ــــــــــــد ــــــــــــدح  وق ــــــــــــر ق ــــــــــــون بك  يعل
 

 ................................... 
 

 :"ونو  جرح"منه  "وغفلة"في راويه  "فس "يعلون الحديث بكل قدح، يعني ظاهر  
ــــــــــــدح ــــــــــــر ق ــــــــــــون بك ــــــــــــد يعل  وق

 

ــــــــــو  جــــــــــرح  ــــــــــة ون  فســــــــــ  وغفل
 

ن كانت  ،وما أشبه ذلك، يعلون بالعلل القادحة ،ومخالفة ثقات ،وفحش غلط ،كسوء حفظ وا 
ثل فسق الراوي، فتجدون في كتب العلل تضعيف حديث؛ ألن فالن فاسق، راويه ظاهرة، م

فاسق، يزاول معصية، ويعلونه بأنه فيه غفلة، وهذه العلل الظاهرة موجودة في كتب العلل 
  صل في هذه الباب هو العلل الخفية:كوجود العلل الخفية، لكن األ

 ومــــــنهم مــــــن يطلــــــ  اســــــم العلــــــة
 

 لبيـــــــــــر قـــــــــــادح كوصـــــــــــر ثقـــــــــــة 
 

، ثم فأطلقوها على الظاهرة ،األصل أن تطلق على الخفية، ثم توسعوا ، يعنييطلقون اسم العلة
وهذا موجود في كالم أبي يعلى الخليلي في اإلرشاد، أطلق  ا،توسع   توسعوا على غير القادح

 :على غير قادح، وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلوليعني قادح، غير العلة ل
 لبيـــــــــــر قـــــــــــادح كوصـــــــــــر ثقـــــــــــة  ...................................

 

ومعلول متفق عليه، وصحيح متفق  "معلول صحي "خليلي في اإلرشاد ال ":"يقولضابط حيث 
يعني  "ص  مع ش و "وهو الحاكم  "معلول صحي  كال   يقول"ختلف فيه عليه، وصحيح م

دحة، ومن الصحيح من الصحيح ما هو شاذ، من الصحيح ما هو معلول، يعني بعلة غير قا
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ن كان مرجوح   ،ما هو شاذ ، وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد اوا 
 لعلة غير القادحة ال تنافي الصحة:هي العلة القادحة، فدل على أن ا

 وعلااااااااااااااااااااااااااااة قادحااااااااااااااااااااااااااااة فتااااااااااااااااااااااااااااوذي  ...................................
 

ومن الصحيح ما هو صحيح شاذ، يعني األحاديث  ،كما أشار الحافظ العراقي في أول األلفية
وما هو أصح،  ،وما هو أصح، الصحاح فيها ما هو صحيح ،الصحاح فيها ما هو صحيح

أوردها البخاري في  ،-عليه الصالة والسالم-حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي  فمثال  
مالن، لمواضع اشتراط الحُ ، وجاء في هذه ااعشرين موضع من صحيحه، واستنبط منها أحكام  

كون الثمن أوقية، وكون الثمن أقل، وكونه أكثر، والقصة  -اأيض  –وعدم اشتراطه، وجاء فيه 
مالن، فما وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة، رجح كون الثمن أوقية، رجح اشتراط الحُ  ،واحدة

فيه الثقة من هو رجحه هو األرجح، وما خرجه صحيح، فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف 
أوثق منه، نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أوثق منه، فعندنا حديث األوثق هو األرجح، 

حديث ال-وحديث وحديث الثقة راجح صحيح، إذن نقول: حديث الثقة سالم من الشذوذ، 
صحيح لكنه  ،وخرج في الصحيح نعم ،سالم من الشذوذ، وحديث الثقة الذي صحح -المرجح
وفي الصحيح  ،جود المخالفة، فمن الصحيح ما هو معلول في كالم أبي يعلى الخليليشاذ لو 

 ما هو صحيح شاذ في كالم الحاكم، وكل هذا مخرج في الصحيح.
إما من قبول الخبر عند من يرد  ،مانع ا؛وعلى كل حال الشذوذ علة، وكون الخبر مرجوح  

 الكن كونه شاذ   ،ن الشاذ نوع من الصحيحإ :، أو مانع من العمل به عند من يقولاالشاذ مطلق  
في الصحيح من حديث ابن عباس  مثال   ،مانع من العمل به، وال يعني أنه ما ثبت عن راويه

وهو محرم، وفي الصحيح من حديث ميمونة  ،تزوج ميمونة -عليه الصالة والسالم-أن النبي 
وهو حالل، وهو السفير  ،نةأنه تزوجها وهو حالل، ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمو 

ن كان ابن أختها، لكن هي أعرف بقصتها،  بينهما، وصاحبة القصة أدرى من غيرها، وا 
عليه الصالة -إذن المرجح أن النبي  ،والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة

في مخرج هو و  ،نه ضعيفإ :هو حالل، وحديث ابن عباس هل نقولو  ،تزوج ميمونة -والسالم
ما أحد ينفي ثبوته عن ابن  ،الصحيح؟ ال، ليس بضعيف، لكنه مرجوح، وثابت عن ابن عباس

عباس، لكن وهم ابن عباس في هذا، فصحته ال إشكال فيها، يعني ثبوته عن ابن عباس ال 
عند من يرد -شذوذ، والشذوذ مانع، إما من القبول  ، لكن مخالفة ابن عباس لغيرهاإشكال فيها
يعني نظير ما  ،-اذ منه ما هو صحيحن الشإ :عند من يقول-أو من العمل  ،-االشاذ مطلق  

 :يقال في المنسوخ، النسخ على ما قال هنا
 والنساااااااااااااخ سااااااااااااامى الترماااااااااااااذي علاااااااااااااة

 

 ................................... 
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 ، يقول ماذا؟"كوصر ثقة"نأتي إليه، يقول: 
ـــــــول صـــــــحي  كالـــــــ   ـــــــول معل  يق

 

ـــــ    ـــــع شـــــ و  احت ـــــول صـــــ  م  يق
 

"سمى الترم   مفعول مقدم  "والنسخ"، وقبل من قبل من شذ به خذ بهأو  ،أي اقتدي :احتذي
  يعني من علل الحديث: علة"

ـــــــة ـــــــ   عل  والنســـــــخ ســـــــمى الترم
 

 فـــــ ن يـــــرد فـــــي عمـــــر فـــــاجن  لـــــه 
 

 ا؟كون الحديث منسوخ   ،لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبر ،يعني وافقه، النسخ علة
 ولذا قال: ؛، إنما تقدح في العمل بهعلة تقدح في صحته؟ ال

ـــــــة ـــــــ   عل  والنســـــــخ ســـــــمى الترم
 

 فـــــ ن يـــــرد فـــــي عمـــــر فـــــاجن  لـــــه 
 

ل تقمذي علة من علل الحديث؛ ألنه قال في حديث معاوية في النسخ مفعول مقدم، سمى التر 
منسوخ، في كتابه في  ))الماء من الماء((قال: وهو حديث منسوخ، وقال عن حديث:  ،الشارب

نا وقد بي  في العلل التي بآخر جامعه:  ثم نسخ، ثم قال ،ن أن هذا كان في أول األمرالسنن، بي  
سماه علة  ،علة الحديث في الكتاب، يعني فيما تقدم، فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب

فالترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته، الحديث  ،في علل جامعه
-وال أحد يقدح فيه، بل نجزم بأن النبي  ،مخرج في الصحيح ء من الماء(())الماالصحيح: 

 ثم نسخ، ثم نسخ في اآلخر. ،قاله، لكنه في مرحلة، في أول األمر -عليه الصالة والسالم
نما كان ثم نسخ بعد ذلك، وقد صحح جملة من  ،في أول اإلسالم ))الماء من الماء(( :قال: وا 

من األحاديث في كتابه، وأحاديث مخرجة في الصحيح في  األحاديث، الترمذي صحح جملة
ومسلم أحاديث منسوخة، بل من القرآن ما هو منسوخ، فالنسخ ليس بقادح، نعم إن  ،البخاري 

مما زاده  م صحيح؛ ولذا قال الحافظ العراقي،الكال ،كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبر
نه منسوخ، والمنسوخ ال يعمل به أل عمر" "فييعني الترمذي  "ف ن يرد" :على ابن الصالح

أي مل إلى هذا القول، ووافقه عليه، أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فال،  "فاجن  له"
 نعم المضطرب.

 المضطرب
ــــــد وردا ــــــا ق ــــــدي  م  مضــــــطرب الح

ــــي ســــند إن اتضــــ أفــــي مــــتن   و ف
ــــن مضــــطرب   ــــم يك ــــو الوجــــوه ل  ابع
ـــــــــف  كـــــــــالخ  للســـــــــترة جـــــــــم الخل

 

ــــــــــ  ــــــــــ امختلف  ــــــــــدام  ن واحــــــــــد فأزي
 فيــــه تســــاو  الخلــــف أمــــا إن رجــــ 
 والحكـــــــــم للـــــــــراج  منهـــــــــا وجبـــــــــا
 وا ضــــــــــطراب موجــــــــــب للضــــــــــعف

 

عل أتبعه بالمضطرب؛ ألن االضطراب علة، وبعض األمثلة التي بعد أن أنهى الحديث عن المُ 
عل، فاالضطراب نوع من أنواع العلل، أوردها أهل العلم في المضطرب أوردوها في المُ 

والمضطرب من  ،من المعل كما أشرنا ، وهو نوعٌ سم فاعل من االضطرابوالمضطرب ا
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الحديث هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، ال بد من هذه القيود، يروى على 
؟ ال يمكن، اأوجه مختلفة متساوية، فإن روي الحديث على وجه واحد يمكن أن يسمى مضطرب  

ن روي على أوجه متفقة غير مختلفةايسمى مضطرب  إذا روي على وجه واحد ال يمكن أن   ؛، وا 
ألن المضطرب ما يروى على أكثر من وجه، وتكون هذه  ا؟ ال؛يمكن أن يسمى مضطرب  

ال متفقة، وتكون هذه األوجه المختلفة متساوية، بحيث ال يمكن الترجيح بينها،  ،األوجه مختلفة
هل العلم في التعارض والترجيح، فإنه حينئٍذ فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه المعروفة عند أ 
 ينتفي االضطراب، هذا تعريف المضطرب عندهم.

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
ــــــد وردا ــــــا ق ــــــدي  م  مضــــــطرب الح

 

 ................................... 
مرة  واحد؛ بأن من رواه يعني من راوٍ  "من واحد"حال  "ا"مختلف  هذه األلف لإلطالق  "وردا"

هذه  وهكذا، وتكون  ،وثالثة على وجه مخالف ،على وجه، ورواه مرة أخرى على وجه آخر
كانت  ي أزيد من راوي، سواءٌ يعن "واحد  فأزيدا" راوٍ  من" ا"مختلف   األوجه متساوية مع اختالفها

يرويه على مرة يرويه على وجه، وأخرى  ،هذه األوجه المختلفة المتساوية تروى عن راو واحد
، وهكذا، وتروى عنه هذه األوجه مع هذا االختالف بالتساوي، على وجه يرويه ةثلاه، وثوج

يرويها عنه رواة متساوون في درجة واحدة بحيث ال يمكن الترجيح بينهم، أو من أزيد من راو 
 وهكذا. ،ث على وجهالبحيث يرويه راو على وجه، ويرويه آخر على وجه، ويرويه ث ،واحد

ــــــا ــــــدي  م ــــــد وردا مضــــــطرب الح  ق
 

 فــــــي مــــــتن أو فــــــي ســــــند.........
 

ــــــــــدا  ــــــــــن واحــــــــــد فأزي ــــــــــا م  مختلف
 

................................... 
 

وقد يكون في السند والمتن  وهو الغالب، ،االضطراب قد يكون في المتن، وقد يكون في السند
ا  فيه  ف""إن اتض  فيه تساو  الخل ،"إن اتض "وهو الغالب هذا  "في متن، أو في سند"مع 

بأن أمكن ترجيح بعض  ،يعني تساوي االختالف، أما إن لم يتضح فيه التساوي  ،تساوي الخلف
 "بعو الوجوه"أما إن رجح  "أما إن رج "االضطراب، فإنه حينئٍذ ينتفي  ،الوجوه على بعض

يعني ينتفي  "ا"لم يكن مضطرب  هما أو غير  ،أو أحفظية ،بأي مرجح من المرجحات بأكثرية
 أي من الوجوه: "والحكم للراج  منها"عنه  االضطراب

 والحكـــــــــم للـــــــــراج  منهـــــــــا وجبـــــــــا  ...................................
 

إذ ال عبرة للمرجوح، أو ال عبرة بالمرجوح، ولو كانت األسانيد ظاهرها الصحة، فإن الراجح 
إذا أمكن يكون هو المحفوظ، والمرجوح يكون هو الشاذ، والمرجوح يكون هو الشاذ، هذا 

 الترجيح.
 :مثاله ،ومضطرب السند ثم مثل للعلة في السند،
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ـــــــــف  كـــــــــالخ  للســـــــــترة جـــــــــم الخل
 

 ................................... 
راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من عشرة أوجه،  بحيث يروى عن ،هذا اضطراب في سنده

جر رجح بعض الوجوه على وهذا المثال مثل به ابن الصالح للمضطرب، لكن الحافظ ابن ح
بل هو حديث حسن؛ ألنه رجح  ،بعض، وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب

، فإنه حينئٍذ ينتفي بعض الوجوه على بعض، فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض
فاالختالف ، ))شيبتني هود، وأخواتها((حديث:  -أعني المضطرب–من أمثلته االضطراب، 
، فمن أهل العلم من لم يستطع االتي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جد  في أسانيده 

فجعل الطريق الراجحة  ،الترجيح، فحكم باضطرابه، ومنهم من رجح بعض الطرق على بعض
 مقبولة، يعني حسنة، والمرجوحة شاذة.

 ....طالب:..
 كيف؟

 ..طالب:....
 ضطراب موجب للضعف:يعمل به؛ ألن اال ال

 وا ضــــــــــطراب موجــــــــــب للضــــــــــعف  ...................................
 

أو في المتن  ،كان في السند سواءٌ  "وا ضطراب"ضعيف ال يعمل به المضطرب نوع من أنواع ال
 -اأيض  –؛ ألن فيه قدح في ضبط راويه، الذي يرويه على أوجه، وفيه  "موجب للضعف"

ذا لم نستطع الترجيح، يعني  ،اختالف مع عدم الترجيح هذا  ؛ملنا ببعض الوجوه دون بعضعوا 
 تحكم، كوننا نعمل ببعض الوجوه دون بعض.

ومتنها حديث القلتين، واالضطراب فيه كثير  ،من األحاديث التي أعلت باالضطراب في سندها
، ))قلة((وفيه: ، ))إذا كان الماء قلتين((": فيه"في متنه من  ،-اأيض  –وفي متنه  ،في سنده

في معنى القلة، فمنهم  -اأيض  –واالضطراب ، ))أربعين قلة((وفيه: ، ث(())قلتين، أو ثال :وفيه
حتى ولو كانت من قالل هجر، في تحديد القلة،  ،من يفسرها بقالل هجر، وفي تحديد القلة

، قالوا: االحتياط أن يجعل اوشيئ   ،يعني ابن جريج يقول: رأيت القلة من قالل هجر تسع قربتين
خمس قرب، ومنهم من قال: المراد بالقلة قمة الجبل، فإذا كان الماء ، فالقلتان االشيء نصف  

 وما عداه يحمل الخبث. ،فإنه ال يحمل الخبث، يعني كالطوفان مثال   ،يبلغ قمم الجبال
 ،من يعمل بحديث القلتيني الكالم في مثل هذه األحاديث ال شك أن هذا مؤثر، يعن

على مثل هذا الحديث، والحديث فيه كالم كثير،  ال شك أنهم يستندون  ،والحنابلة ،كالشافعية
والقرب ليست متناسبة، يعني ما هي باللتر  ،ثم بعد ذلك يجعلون الخمس القرب خمسمائة رطل

، يعني من جلد خروف، وقربة خروف ثان ،أو بشيء من هذا، ال، قربة، قربة خروف ،تقاس
؟ ويقولون: هل الخمسمائة هل نقول: إن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا ومن جلد خروف،
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ال تقريب   ا،رطل تحديد   يسير خالص يحمل الخبث،  ا، لو نقص شيء؟ منهم من يقول: تحديد  اوا 
وكل هذا مبني على مثل هذا االضطراب، ال شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هش، 
، الحديث صححه بعض األئمة، صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية، صححه جمع من الحفاظ

ولذا شيخ اإلسالم لما رأى مثل  ؛لكن مع ذلك بناء الحكم على مثل هذا ال شك أن فيه ما فيه
وال يعمل بمفهومه، بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل  ،قال: يعمل بمنطوقه ؛هذا االضطراب

ألن مفهومه معارض بمنطوق حديث:  ؛ يحمل الخبث؟ ال؛الخبث، لكن إذا قل عن القلتين
وق، وبسط هذه ألنه معارض بمنط ؛فألغى المفهوم، ء طهور ال ينجسه شيء(())إن الما

 بسطت في مناسبات.المسألة له وقته، و 
مع ، سوى الزكاة(( ا))إن في المال لحق  مثلوا لالضطراب في المتن بحديث فاطمة بنت قيس: 

حق ))ليس في المال لفظ آخر للحديث، لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس:  ،حديث عائشة
ال متعارضان؟اللفظان متفقان، سوى الزكاة((  ، وا 

 طالب: متعارضان.
سوى  ا))إن في المال لحق  ، لكن يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ األول: متعارضان
))ليس في المال حق سوى على المندوب المستحب، الصدقة المندوبة، واللفظ الثاني:  الزكاة((
 يتحد الحديثان.محمول على الواجبة، و  الزكاة((
 .وهللا أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
 ......طالب:

ال، هذا كله من حديث فاطمة بنت قيس، يعني إذا كان في حديث واحد، أما إذا وقع في 
 فهو مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. ،حديثين

 ..طالب:....
 سبق لساني إلى عائشة، هو من حديث فاطمة بنت قيس. ت،وهم ال، أنا
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

307 
 

317  
317 

 317 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 :-تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 المدرج
 المــــــــدرج الملحــــــــ  آخــــــــر الخبــــــــر

 التشـــــــهد وصـــــــر نحـــــــو إ ا قلـــــــي:
ــــــدرج قبــــــر قلــــــب ــــــي: ومنــــــه م  قل
 ومنـــــه جمـــــع مـــــا أتـــــى كـــــر طـــــر 
 كوا ــــــر فــــــي صــــــفة الصــــــ ة قــــــد
ـــــــو مســـــــند  ـــــــه أن يـــــــدرج بع  ومن
ـــــــي مـــــــتن    نحـــــــو و  تنافســـــــوا ف

 أدرجـــــــه مـــــــتن   تجسســـــــوا مـــــــن
ـــــــه مـــــــتن عـــــــن جماعـــــــة ورد  ومن
 فيجمــــــــــع الكــــــــــر ب ســــــــــناد  كــــــــــر

 عنـــــــد واصـــــــر فقـــــــ  افـــــــ ن عمـــــــر  
 منصـــــــــــور كـــــــــــ ا عمـــــــــــاا  وزاد

 

 مـــن قـــول راو مـــا بـــ  فصـــر ظهــــر 
ـــــــر ـــــــان فصـــــــر  اك زهي ـــــــن ثوب  واب

 "ويـــــر للعقـــــب ،أسببوا الوضـــــوءـ"كـــــ
 منــــــــــه ب ســــــــــناد بواحــــــــــد ســــــــــلف

ـــــــــتهم ومـــــــــا اتحـــــــــدأ ـــــــــم ج   درج ث
 فــــــي غيــــــره مــــــع اخــــــت   الســــــند
 تباغضــــــــــوا فمــــــــــدرج قــــــــــد نقــــــــــ 
 ابــــــــــن أبــــــــــي مــــــــــريم إ  أخرجــــــــــه

ـــ ـــي الســـن اوبعضـــهم خـــالف بعض   دف
ــــــتن أ  الــــــ نب أعظــــــم الخبــــــر  كم
 بـــــين شـــــقي  وابـــــن مســـــعود ســـــق 

 دراج لهـــــــــــا محظـــــــــــوروعمـــــــــــد اإل
 

، وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

درج فالن في ومنه أُ  ،دخلفهو مدرج أي مُ  ،اسم مفعول من أدرج الشيء في غيره "المدرج"
دخال ما أي أُ  كفنه، دخل في كفنه، فاإلدراج اإلدخال، فمعنى اإلدراج إدخال شيء في شيء، وا 

فهو الزيادة في الخبر من غير فصل، هذا مدرج المتن، كما أنه يكون  ،ليس من الحديث فيه
ويوجد اإلدراج في المتن في  ،اإلدراج في السند، فإدخال شيء في شيء هو اإلدراج -اأيض  –

أو أربع يأتي  ،كما أنه يوجد اإلدراج في السند على صور ثالث ،في آخره ،هئفي أثنا ،أوله
 .-إن شاء هللا تعالى-تفصيلها 
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أو غير ذلك، فتفسير الغريب  ،أو تفسير غريب ،والسبب في اإلدراج إما استنباط حكم
تفسير  -اأيض  –يتسامحون فيه، يتسامحون في تفسير الغريب، والتحنث التعبد، ومثال ذلك 

وبين  ،شغار، وتفسير المزابنة، من غير ذكر لمن أدرج، من غير فصل بين هذا المدرجال
الخبر الذي أدرج فيه، هذا تفسير إما تفسير كلمة غريبة، أو تفسير لمعنى الحديث يلحق به، 

 أو فهم واستنباط يستنبط من الخبر على ما سيأتي في األمثلة.
 وهو مدرج المتن:، في القسم األول -رحمه هللا تعالى-يقول 

 المــــــــدرج الملحــــــــ  آخــــــــر الخبــــــــر
 

 ................................... 
 :يعني المدخل في الخبر مما ليس منه في آخره "الملح "يعني في المتن  "المدرج"

 المــــــــدرج الملحــــــــ  آخــــــــر الخبــــــــر
 

ـــــــا .............  ـــــــن قـــــــول راو م  م
 

رضاي -دراج من الصحابي، وأبو هريارة أو غير صحابي، ويكون اإل ا،كان صحابي   يعني سواءٌ 
فاي بعاض  أدرج، وغيره من الصحابة أدرج، ويعرف اإلدراج باأن ياأتي مفصاوال   -هللا تعالى عنه

لكناه فاي غيار  ،-عليه الصاالة والساالم-عن النبي  اطرق الحديث، وقد يكون هذا المدرج حديث  
مر بإسباغ الوضوء مرفوع إلاى األ ،))فأسبغوا الوضوء(( الموضع، وفي غير هذه المناسبة:هذا 

الوضاااوء، ويااال لألعقااااب مااان ))أسااابغوا  :، وجااااء فاااي الحاااديث-علياااه الصاااالة والساااالم-النباااي 
ن جااءت  ،))أسبغوا الوضوء(( :، هذه الجملةالنار(( األمر باإلسباغ ليست مان هاذا الحاديث، وا 

محجلاين مان آثاار  ا))إن أمتي يبعثون يوم القيامة غر  ، افي طرق أخرى، فمثل هذا يسمى إدراج  
 فيعارف اإلدراج باوروده مفصاوال   فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعال(( ،الوضوء

ا عليه في طارق أخارى، كحاديث: "م افي طرق أخرى، أو مبين   فاإن أباا  ،أسابغوا الوضاوءنصوص 
اج ، وقااااد يعاااارف اإلدر "))وياااال لألعقاااااب ماااان النااااار((يقااااول:  -صاااالى هللا عليااااه وساااالم- القاساااام

للعبااد المملاوك أجاران، ولااوال الجهااد فااي " -علياه الصااالة والساالم-باساتحالة إضاافته إلااى النباي 
علياااه -فهاااذا ال يمكااان أن يقولاااه النباااي  ، وأناااا مملاااوك"وبااار أماااي، ألحببااات أن أماااوت ،سااابيل هللا

ن وجاه بعضاهم هاذا -الصالة والسالم ؛ ألن أمه قد ماتات، فبهاذا نعارف أن هاذا اللفاظ مادرج، وا 
باأن الارق علاى حسااب بار األم،  ،الم بكون المراد من ذلك تعليم األمة، تعليم األماة فاي هاذاالك

، أو يكاون الماراد كماا قاال -عليه الصالة والسالم-يريد أن يعلم األمة  ،فبر األم أولى من الرق 
بعضهم أن المراد باألم هي أمه مان الرضااعة، وعلاى كال حاال اللفاظ مادرج، يساتحيل أن يقاول 

اا -عليااه الصااالة والسااالم- النبااي ا ممااا يعوقااه دون مثاال هااذا الكااالم، كيااف يتمنااى أن يكااون رقيق 
علياااه الصاااالة -، فهاااذا ال يمكااان أن يقولاااه النباااي -علياااه الصاااالة والساااالم- تبلياااغ ماااا أرسااال باااه

 ولو تأولنا ما جاء في ذكر األم في هذا الخبر المدرج؛ ألن أمه قد ماتت. ،-والسالم
 لخبــــــــرالمــــــــدرج الملحــــــــ  آخــــــــر ا

 

ـــــــا .............  ـــــــن قـــــــول راو م  م
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 باااال فصااال ظهااار باااين الخبااار "بـــ  فصـــر ظهـــر"ا، أو غيااار صاااحابي يعناااي ساااواء  كاااان صاااحابي  
 قول ابن مسعود: "نحو"والملحق به، يعني من غير فاصل 

 .... إ ا قلــــــــــي التشــــــــــهد وصــــــــــر
 

ـــــــان فصـــــــر  ـــــــن ثوب ـــــــر واب   اك زهي
 

 -صالى هللا علياه وسالم- الذي علمه إياه النباي "التشهد" هذا "إ ا قلي"قول ابن مسعود:  "نحو"
ن شاائت أن تقعااد فاق" عااد"، هااذا ماادرج، ولاايس ماان فقااد قضاايت صااالتك إن شاائت أن تقااوم فقاام، وا 

وهاو مان قاول  ،بان معاوياة وصاله "زهيـر"باالخبر يعناي أدرجاه باالخبر  "وصر  اك"أصل الخبار 
علياه -ابان مساعود عان النباي  ابن مسعود، وصله بالخبر المرفوع الذي هو التشهد الاذي يروياه

الخبر  ه عنفصل ، فقدزهير بن معاوية، وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان -الصالة والسالم
ذاك يعنااي بااالخبر زهياار باان معاويااة، وأمااا عبااد الاارحمن باان ثاباات باان ثوبااان  "وصــر  اك زهيــر"

 فصل ذلك عن الخبر.
بال الساالم، يقاول: قاال ابان مساعود: إن يقول: قال ابان مساعود، يعناي بعاد أن أنهاى التشاهد، وق

ن شاائت   ،كمااا قااال النااووي علااى أنااه ماادرج أن تقعااد فاقعااد، واتفااق الحفاااظشاائت أن تقااوم فقاام، وا 
؛ ألنه معارض بما يدل على أن السالم ركن من -صلى هللا عليه وسلم- وليس من كالم النبي

))تحريمهااا التكبياار، وتحليلهااا ، ))تحليلهااا التساليم(( :أركاان الصااالة ال بااد مناه، معااارض بحااديث
أنااه إذا فاارغ ماان  ى الخباار الااذي ألحااق بااه مااا لاايس منااه، فالتسااليم ال بااد منااه، ومقتضااالتسااليم((

التشاااهد لاااه أن يقاااوم، وعلاااى هاااذا عاااول الحنفياااة فاااي عااادم إيجااااب التساااليم، وأناااه إذا انتهاااى مااان 
ت، والمناظرة التي فقد انتهى من صالته، فقد قضى صالته، وتعرفون القصة التي وقع ،التشهد

 ،كين، وكان على مذهب أبي حنيفة، فجاء القفال من الشاافعيةبكتُ وقعت بين يدي محمود بن سُ 
إمااام ماان أئمااة  ،فجاااء هااذا الشااافعي ،إن صااحت القصااة؛ ألنهاام يااذكرونها فااي باااب المناااظرات

يريد  ا،حنفي  ، بعد أن كان فأراد أن يحول األمير محمود بن سبكتكين إلى مذهبه، بدال   ،الشافعية
وتيسااار أماااوره،  ،وينتشااار ،وال شاااك أن الماااذهب يساااتفيد، إذا دعمتاااه السااالطة ا،أن يكاااون شاااافعي  

وتقاوى وتضاعف بحساب تبنااي الادول لهاا، محماود باان  ،وتعرفاون أن انتشاار الماذاهب إنماا تاازداد
 ،إماام مان أئماة الشاافعية ،وحرصه على الخير، جاء هاذا الشاافعي ،سبكتكين معروف بصالحه

صااحيحة  أظناه القفاال، فقاال: أناات علاى ماذهب أبااي حنيفاة، وأرياد أن أصالي بااين ياديك صاالة  و 
فاستمر عليه، فاأتى  ،وهي باطلة عندنا، فإن أعجبك مذهب أبي حنيفة ،على مذهب أبي حنيفة

فاجتمعاات  ،فتوضاأ بهاذا النبياذ ،والجاو حاار، والنبياذ حلااو، والجاو الحاار يكثار فياه الااذباب ،بنبياذ
 ،جانااب، ثاام عمااد إلااى جلااد ميتااة غياار ماادبوغ فلبسااه بحيااث جعاال الشااعر ممااا يليااه عليااه ماان كاال

 ا،فاازداد األمار ساوء   ،والشاحم ،فيه شيء من اللحام ،أو هذا الكبش غير متقن ،وسلخ هذه الشاة
فاجتمعت عليه الحشرات من كل صوب، ثم صلى صالة بادون طمأنيناة؛ ألن الحنفياة يجيازون 
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لكان ال يلياه، والطمأنيناة ليسات باركن عنادهم،  ،لجلد غير المدبوغويصلي في ا ،الوضوء بالنبيذ
فلما فرغ من التشهد أحدث قبل أن يسلم، هذه الصالة من يقبلها؟ هاذه الصاالة ال يقبلهاا عاقال، 
فجمااع جميااع مساااوئ المااذهب فااي صااورة واحاادة، فمحمااود باان ساابكتكين سااأل الحنفااي قااال: هااذه 

لوضااوء بالنبيااذ معاااروف عناادهم، والسااالم ال يلااازم، الصااالة صااحيحة عنااادكم؟ مااا يقاادر ينكااار، ا
ااا ااا–الصاااالة بالجلاااد غيااار المااادبوغ عنااادهم إذا لااام يلاااي يباشااار المصااالي  اوأيض  فياااه كاااالم  -اأيض 

لمااا رأى هااذه الصااورة انتقاال ماان مااذهب أبااي حنيفااة إلااى مااذهب  اعناادهم، المقصااود أن محمااود  
 اإلمام الشافعي.

اا ،يااد وجاادي تكلاام علااى هااذه القصااةمحمااد فر  ،وفااي دائاارة معااارف القاارن العشاارين  اووجههااا توجيه 
؛ ألناه هاو حنفاي، فقااال: إن الوضاوء بالنبياذ، النبياذ كحااول، والكحاول مطهارة، فماا المااانع اعجيب ا
والعالجااات  ،، ألنهااا تزيااد فااي التطهياار أكثاار ماان الماااء العااادي؛ ألن األدويااة المطهاارة..ماان أن

ل في التطهير أقوى من الماء، لكن هذا الكالم المطهرة فيها من هذا النوع الكحول، فهي تستعم
ليس بصحيح، العبرة بما جاء عن الشرع، وأن الوضاوء بالمااء ال بالنبياذ، واعتماادهم علاى خبار 

 ،وأنااه توضااأ بالنبيااذ ،ليلااة الجاان -علياه الصااالة والسااالم-ابان مسااعود فااي مااا حصاال ماان النبااي 
 غاية الضعف. هذا الحديث في ))تمرة طيبة، وماء طهور((وأنه قال: 

يعناي إذا  "فقاد قضايت صاالتك"هاذا اإلدراج مان قاول ابان مساعود:  ،الذي جرناا إلاى هاذا الكاالم
ن شئت أن تقعد فاقعد"فقد قضيت صالتك إن شئت أن تقوم فقم"قلت هذا التشهد  فال يجب  ، وا 

ن كان الجمهور على أنه و  ،السالم حينئذٍ  اجب، بل وعرفنا أنه عمدة الحنفية في عدم إيجابه، وا 
محال هاذا  ، أو التساليمتين؟ركن من أركان الصالة، والخالف بيانهم هال الاركن التساليمة األولاى

 كتب الفقه.
أكثار هذا بالنسبة لإلدراج في آخر الخبر، وهو أكثر هذا النوع أمثلة، يعناي  "وابن ثوبان فصر"

 ،مان آثاار الوضاوء محجلاين ا))إن أمتاي يبعثاون ياوم القياماة غار   المدرج يكون فاي آخار الخبار:
ن كان في فليفعل(( ،وتحجيله ،فمن استطاع منكم أن يطيل غرته كاالم  هذا كالم أبي هريرة، وا 

اا إلبعض أهل العلم أنه يم ماع أن الغارة  ،-علياه الصاالة والساالم-لاى النباي كن أن يثبت مرفوع 
الاارجلين هااذا يكماان ال يمكاان إطالتهااا، الغاارة ال يمكاان إطالتهااا، أمااا التحجياال الواقااع فااي الياادين و 

غسل يديه حتى أشرع في العضاد، وغسال رجلياه حتاى  -عليه الصالة والسالم-إطالته، والنبي 
 أما الغرة فال يمكن إطالتها. ،أشرع في الساق، فهذا ممكن

 الحافظ العراقي يقول: "قلي"
ــــــر ق ل ــــــب ــــــه مــــــدرج قب ــــــي: ومن  قل
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"قلـي: وهناا يقاول:  ،دراج فاي آخار الخبارماا تقادم اإل ،ي الماتن عكاس ماا تقادمأي من المادرج فا
ن يكاون مان أ يعناي بادال   ب"ل ـ"ق   هئاأو أثنا ،كاان فاي أولاه أي قبال اآلخار ساواءٌ  ومنه مدرج قبر"

 في آخر الخبر صار في أوله:
 كــــــ"أسببوا الوضـــــوء، ويـــــر للعقـــــب"  ...................................

 

 :ومنه ،من أن يكون في آخره فصار في أوله بدال   ،نسبة للمدرج في آخره، يعني عكسقلب بال
ــــــر ق ل ــــــب ــــــه مــــــدرج قب ــــــي: ومن  قل

 

 ................................... 
فاي آخاره كااألول هاذا صاار فاي  مان أن يكاون  بادال   ،يعناي عكاس "قلب"يعني قبل اللفظ النباوي 

 :وأتموا ،ملواأسبغوا أي أك :كخبر كـ"أسببوا" أوله:
 كــــــ"أسببوا الوضـــــوء، ويـــــر للعقـــــب"  ...................................

 

ال فااي الحااديث فااي الصااحيحين ))وياال  :وغيرهمااا ،يعنااي ماان النااار، وهنااا أفاارد العقااب للااوزن، وا 
جااء فاي رواياة  ))ويل للعقاب مان الناار(( :فرادعلى أن اإل ،ويل لألعقاب، لألعقاب من النار((

هاذا إدراج فاي أول حيحين إنماا هاو للاوزن، لاوزن البيات، ، لكن عدوله عان رواياة الصاالطيالسي
الخبر، واألول إدراج في آخر الخبر، ومنه مدرج في أثناء الخبر، وهو قليل بالنسبة للمدرج فاي 
آخار الخبار كثيار بالنساابة للمادرج بااألول، فااأكثر هاذا الناوع اإلدراج فااي آخاره، وأقلاه اإلدراج فااي 

 اء الخباار فإنااه متوسااط بااين االثنااينوأقلااه اإلدراج فااي أولااه، وأمااا بالنساابة لااإلدراج فااي أثناا ه،ئااأثنا
))مااان ماااس ذكاااره كتوساااط موقعاااه مااان الخبااار، مااان ذلاااك حاااديث بسااارة بنااات صااافوان، حاااديث: 

علياااه الصاااالة -هاااذا هاااو المحفاااوظ، وهاااو المعاااروف، هاااذا هاااو المرفاااوع إلاااى النباااي  ،فليتوضاااأ((
ااا-والساااالم أعناااي  ؛همااااو  ))مااان ماااس ذكاااره، أو أنثيياااه، أو رفغاااه فليتوضاااأ((: بلفاااظ ا، روي مرفوع 

األنثيين والرفغ من قول عاروة كماا بيناه جماعاات عان هشاام ابناه، وروي بتقاديم الرفاغ واألنثياين 
علااى الااذكر فهااو ماان سااابقه، قالااه اباان حجاار، فيكااون ماان اإلدراج فااي أول الخباار، يعنااي جاااء 

فقاادم اإلدراج علاى أصاال الخبار، فيكااون  ره فليتوضاأ((أو ذكا ،أو أنثييااه ،))مان مااس رفغاهبلفاظ: 
من النوع الاذي سابق، مان الناوع الثااني الاذي سابق وهاو اإلدراج فاي أول الخبار، هكاذا قاال ابان 

أو ال يااتم؟ أصااال  ،حجاار، لكاان هاال يااتم التمثياال بااه علاااى هااذه الروايااة لااإلدراج فااي أول الخباار
أو  ،أو أنثيياه ،))مان ماس ذكارهل عاروة: أدرج فيه مان قاو  ،))من مس ذكره فليتوضأ((الحديث: 

هااال ياااتم  أو ذكاااره فليتوضاااأ(( ،أو أنثيياااه ،))مااان ماااس رفغاااه :جااااء مااان طرياااق رفغاااه فليتوضاااأ((
 أو ال يتم؟ ،التمثيل به لإلدراج في أول المتن على قول ابن حجر

 طالب:......
 لماذا؟

 طالب:......
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الكلمة تحول دون كونه إدراج في  هذه ثابتة في أصل الخبر المرفوع، فهذه ))من مس(( نعم؛
 :، وهي ثابتة في الخبر المرفوع، هذه بينت الرواية))من مس(( :أول الخبر، فأول الخبر

هذه " ))ويل لألعقاب من النار((قال:  -صلى هللا عليه وسلم- فإن أبا القاسم ؛أسبغوا الوضوء"
 التي حكمنا من أجلها أن الجملة مدرجة، هذه بينت اإلدراج.

 ب:......طال
هذا ما  قال" -صلى هللا عليه وسلم- أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم" نعم؛ هذه ما هي مدرجة:

هذا بالنسبة من غير فصل،  ))أسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من النار((هو بإدراج، اإلدراج: 
 لإلدراج في المتن،

 "ومنه"ومنه اإلدراج في السند،  في آخره، ،هئفي أثنا ،وينقسم إلى ثالثة أقسام: اإلدراج في أوله
إلدراج في القسم الثاني وهذه هي الصورة األولى من صور ا ،أي من المدرج وهو القسم الثاني

 في السند:
 منــــــــــه ب ســــــــــناد بواحــــــــــد ســــــــــلف    ومنـــــه جمـــــع مـــــا أتـــــى كـــــر طـــــر 

 

أي خبر، أتى كل طرف  "ما"أي: من المدرج، وهو القسم الثاني: اإلدراج في السند،  "ومنه"
 يعني غير إسناد الطرف اآلخر "منه ب سناد" يه بإسناد غير إسناد الطرف اآلخرمنه، عن راو 
المقصود أنه جمع بين  متعلق بجمع، وسلف تكملةمن اإلسنادين سلف يعني  "بواحد سلف"

يعني  "كوائل" ين، فيجمعهما كأنهما بإسناد واحدالواردين عن راو واحد بإسنادين مختلفاللفظين 
وغيره  ،الذي رواه زائدة -صلى هللا عليه وسلم- ل بن حجر في صفة صالة النبيكخبر وائ

فإنه قد أدرج فيه بعض رواته في آخره بهذا السند قطعة من  ،عن عاصم بن كليب عن أبيه
 جر في غير هذه المناسبة.حديث لوائل بن حُ 

 كوا ــــــر فــــــي صــــــفة الصــــــ ة قــــــد
 

 أدرج.............................  
 

فرأيت الناس  ،أو في زمان برد شديد ،في زمان ثم جئتهم ،بعض رواته في آخره بهذا السندفيه 
يعني سند الجملتين، بل  "ثم ج تهم وما اتحد"عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب، 

الذي عند عاصم بهذا السند الجملة األولى فقط، وأما الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن 
 ،ن بعض أهله عن وائل، وجمعهما وهم، فكأنه أدرج أحد السندين في اآلخر، وائل جاءوائل ع

ورويت عنه، ومجيئه  ،ووصفها ،وضبط صالته ،-عليه الصالة والسالم-وصلى خلف النبي 
في المرة  اووصف شيئ   ا،أكثر من مرة، فمرة وصف شيئ   -عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

رة األولى يروى عنه بإسناد، وما وصفه في المرة الثانية يروى عنه الثانية، ما وصفه في الم
وافقه عليه، عن  -اأيض  –وغيره  ابن قدامة؛بإسناد آخر، فجاء من جاء وهو زائدة، زائدة 

عاصم بن كليب عن أبيه عنه، أدرج القصة الثانية في القصة األولى، كالهما يروى عن وائل 
 ،والثانية تروى عنه بإسناد آخر، فجاء زائدة وغيره ،بإسنادبن حجر، إال أن األولى تروى عنه 
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بإسناد إحدى القصتين، ما المحذور في مثل هذا  اواحد   افجعلوا القصتين ساقوهما مساق  
سند اآلخر، ما المحذور في مثل هذا؟ المحذور أن تكون الوحذف  ،اإلدراج؟ يعني إثبات سند

ذف إسنادها أن تكون مشتملة على زيادات مؤثرة في القصة الثانية المدرجة في األولى التي ح
وبقيت  ،وفي رواتها ضعف، أو في بعض رواتها ضعف، فإنه إذا حذف هذا الضعيف ،الحكم

هذا ال شك أنه يقتضي االستدالل واالحتجاج  ؛زيادته ملصقة بخبر من تثبت الحجة بخبرهم
كلهم ثقات، رويت عن وائل، بمن ال يحتج به، يعني لو تصورنا القصة األولى بسند نظيف 

القصة الثانية رويت عنه بسند فيه ضعف، فجاء من جمع القصتين بالسند األول النظيف، أو 
ال ال؟ نعم؛هذا إدراج  ؛ الذي فيه ضعف؛جمعهما بالسند الثاني إدخال  إسناد في إسناد، صح وا 

ان رجال اإلسنادين كلهم ، لو كان السندين، لو كاواحد   اإسناد في إسناد، وسياق القصتين مساق  
 -اأيض  –ثقات األمر سهل، األمر سهل؛ ألنه أينما دار فهو على ثقة، ولو كانوا كلهم ضعفاء 

أو عن هؤالء، األثر المترتب عليه  ،األمر ما فيه إشكال؛ ألنه مردود، سواء رويناه عن هؤالء
هم ضعف، وأضفنا أقل، لكن إذا كان رجال القصة األولى ثقات، ورجال القصة الثانية في

ترتب على هذا قبول القصتين، ولوال  ؛القصة الثانية إلى القصة األولى برجال القصة األولى
تغرير للواقف على هاتين  ففي هذا اإلدراج تغرير؛هذا اإلدراج ما قبلت القصة الثانية، 

فيهم ضعف، والثانية غير مقبولة؛ ألن رواتها  ،مع أن األولى مقبولة ا،القصتين بقبولهما مع  
وقد يكون فيها زيادات يتأثر فيها الحكم، فال بد من فصل القصتين وذكر رواة كل من 

وقلنا: إن رجال القصة األولى ثقات، ورجال القصة الثانية ضعفاء، ثم  ،القصتين، لو عكسنا
عن  اواحد   اوساقهما مساق   ،أدخل رجال القصة األولى في رجال القصة الثانية، وروى القصتين

 :جنايته على الخبر من أي وجه؟ الصورة األولى ال القصة الثانية الذين فيهم ضعف؛جر 
الصورة ز العمل به؛ ألنه ضعيف، و جنايته على الخبر بجعل الناس يعملون بخبر ال يجو 

ال ما هو  الحجة، يتركون ما تقوم به الحجة؛ جعل الناس يتركون ما تقوم به :الثانية واضح وا 
 بواضح؟ واضح.

صنيع  ، وصنيع الحاكم في المستدرك؛ننظر لهذا بصنيع ابن الجوزي في الموضوعات يعني
ن كان نادر   ،ابن الجوزي في الموضوعات في الحكم بالوضع على أحاديث صحيحة  ا،وا 

وحكم بالوضع على أحاديث ضعيفة ال  ،وهذا موجود ؛والحكم بالوضع على أحاديث حسنة
يعني يحرم الناس من العمل  رة الثانية؛ون بالصو تصل إلى درجة الوضع، هذا أقرب ما يك

بأحاديث مقبولة، بينما صنيع الحاكم يقرب من الصورة األولى، فقد صحح أحاديث ضعيفة، 
ال  فيجعل المطلع والواقف على كتابه يعمل بأحاديث ال يجوز العمل بها، التنظير مطابق وا 
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 ،ن من خالل هذا التنظيرتاغير مطابق؟ وضح لنا الصورتين أو ما وضح؟ اتضحت الصور 
ال ما اتضحتا؟  وا 

أو صنيع الحاكم؟ يعني كون الناس يحرمون من  ،أيهما أبلغ في الضرر؟ صنيع ابن الجوزي 
أو كون الناس يعملون  ،أحاديث صحيحة حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وفيها أحكام

 ؟اءبأحاديث ضعيفة حكم عليها الحاكم بالصحة، أو نقول: هما على حد سو 
 طالب:......

تصحيح الحاكم أبلغ في الضرر من تضعيف ابن الجوزي؛ ألن  يعني أبلغ في الضرر؟ نعم،
فإذا وجد  ؛به أما بالنسبة للمضعف ُيكتفيأو ألن المصحح قد يكتفي به بعض الناس،  ،الحاكم

وعمل به فإن تضعيف المضعف ال ينسخه،  ،من يصحح نسخ كالمه، بينما إذا صحح الخبر
 استرواح عند أكثر الناس. وهذا

 من صور اإلدراج في السند. على كل حال هذه هي الصورة األولى
 يعني من اإلدراج. "ومنه"

 طالب:......
 ؟ماذانعم، حديث 
 طالب:...... 

منه حديث الزهري في قصة اإلفك، والقصة مخرجة في الصحيح، لكنها عن  حينما جمع، نعم،
 :ذا اإلدراجرواة كلهم ثقات، فال أثر لمثل ه

 .................................قـــد
 

ـــــــــتهم ومـــــــــا اتحـــــــــد  ـــــــــم ج   أدرج ث
 

 يعني من صور اإلدراج في اإلسناد. "ومنه" يعني اللفظان
ـــــــو مســـــــند ـــــــدرج بع ـــــــه أن ي  ومن

 

 فــــــي غيــــــره مــــــع اخــــــت   الســــــند 
 

 يهما:ومنه أن يدرج من قبل الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره مع اختالف السند ف
 )) فـي مـتن:  ))و  تنافسـوا(( نحو:

 ج

ــــــــ  تباغضــــــــوا((  ــــــــد ن ق ــــــــدرج ق  فم
 

إلى  ((ا))ال تباغضوا وال تحاسدو  :، ال يوجد في األصل في متن))ال تنافسوا(( :يعني لفظ
))ال  :ال توجد في (ال تنافسوا)و أو هذا النهي:  ،، هذه اللفظة(وال تنافسوا) :آخره، ليس فيه

 ..((.. تباغضوا
الظن؛ فإن الظن أكذب و ))إياكم األصل يعني أول الحديث: " متن   تجسسواقد نق  من "

وهذا  ،هذه اللفظة ،))وال تحسسوا، وال تنافسوا((وفي رواية بالمهملة:  ،الحديث، وال تجسسوا((
 ،في الحديث الثاني، وليست في الحديث األول، والحديث األول بإسناد ))وال تنافسوا(( :النهي

كما في قصة وائل بن حجر في المجيء  ؛من أن يأخذ القصة كلها فبدال   والثاني بإسناد،
لحاقه بقصته في المجيء األول ،الثاني يأخذ لفظة من حديث، وهذا يحصل عند كثير ممن  ؛وا 
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 ،تجده يهجم على باله هذا اللفظ ؛يعتمد على حفظه في سياق األحاديث من غير مراجعة
 ؛-عليه الصالة والسالم-فيه، وكلها ثابتة عن النبي ويرى أنه مناسب لهذا الحديث، فيضعه 

ن معنا ثابتة في الصحيح، ما فيهما إشكال، لكن على كل حال هو إدراج، ايعني المتنان اللذ
ن كان إدراج شيء يسير، وليس بإدراج حديث كامل، إنما هو إدراج كلمة.  وا 

 ومنهـــــــا أن يـــــــدرج بعـــــــو مســـــــند
 

 )) في متن:  ))و  تنافسوا((نحو: 
 فــــــي غيــــــره مــــــع اخــــــت   الســــــند 

 

ــــــــ  تباغضــــــــوا(( ــــــــد ن ق ــــــــدرج ق  فم
 

، وبداية ))ال تجسسوا(( :من متن ))ال تباغضوا((مدرج في متن:  ))ال تنافسوا((أي لفظ: 
كل جاء إفراد  الظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، وال تجسسوا، وال تحسسوا((و ))إياكم  :المتن

 بالجيم والحاء. -اأيض  –وجاء جمعهما  ،واحد منهما عن األخرى 
ي حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد أ أخرجه" إ " أدرجه محمد بن الحكم بن أبي مريم

ال ما هي بظاهرة؟ ما الفرق بينها ،وهو وهم، الصورة ظاهرة  وبين األولى؟ ،وا 
 األولى:

 ومنـــــه جمـــــع مـــــا أتـــــى كـــــر طـــــر 
 

 منــــــــــه ب ســــــــــناد بواحــــــــــد ســــــــــلف 
 

يقتصر على  ؛ديث يدرجه مع حديث آخر بإسناد أحدهماأو إلى ح ،يعني يأتي إلى قصة 
 إسناد أحدهما.

ويجعلها في حديث، فيرويها  ،أو جملة ينتزعها من حديث ،الصورة الثانية: يأتي إلى كلمة
 :بإسناد الحديث األول وهي ال تروى به في األصل، هي ثابتة لكنها بإسناد آخر

 ومنهـــــــا أن يـــــــدرج بعـــــــو مســـــــند
 

 )) في متن:  (())و  تنافسوانحو: 
 أدرجــــه ))  تجسســــوا((مــــن مــــتن: 

 ججج

 فــــــي غيــــــره مــــــع اخــــــت   الســــــند 
 

ــــــــ  تباغضــــــــوا(( ــــــــد ن ق ــــــــدرج ق  فم
 

 ابــــــــــن أبــــــــــي مــــــــــريم إ  أخرجــــــــــه
 

حين رواه عن مالك  :وابن أبي مريم اسمه محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي، أي
سناد، واللفظ الثاني يروى عن فصيرهما بإسناد واحد، وهو وهم، فاللفظ األول يروى عن مالك بإ

 مالك بإسناد آخر.
 الصورة الثالثة:
"عن جماعة ورد، أو حديث  ،أي خبر "ومنه متن" ،"عن جماعة ورد"أي خبر  "ومنه متن"

 "في السند"أو نقص  ،بزيادة "اوبعضهم خالف بعض  
ـــــــه مـــــــتن عـــــــن جماعـــــــة ورد  ومن

 

ـــــــ   ........اوبعضـــــــهم خـــــــالف بعض 
 

أي  "الكر"بعض من روى عنهم  "فيجمع" ،"في السند"لزيادة والنقص تكون هذه المخالفة في ا
 واية من خالفهم معهم على االتفاقأي مذكور، ويدرج ر  كر""   واحد  "ب سناد"الجماعة  ،الجميع
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"ف ن ، "الخبر" "((ا..))أن تجعل هلل ند  قال:  ""أ  ال نب أعظم  ابن مسعود:أي خبر  "كمتن"
"وابن أبي وائل  "فق  بين شقي "بن حيان األحدب  ند واصر""عوهو ابن شرحبيل  "اعمر  

عن  :بن شرحبيل، األصل أنهشقيق عن ابن مسعود، وأسقط عمرو عن  :فرواه مسعود سق "
هذا األصل فيه، وهو ثابت من رواية األعمش  عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ شقيق

 :ومنصور
 وزاد ا عمـــــــــــا كـــــــــــ ا منصـــــــــــور

 

 ................................... 
 

ننتبه لهذه الصورة، واصل ابن حيان األحدب زاد عمرو بن شرحبيل كذا منصور،  يعني زاده،
))أن تجعل هلل قال:  ن حديث ابن مسعود: "أي الذنب أعظم؟يروي هذا الخبر المخرج م

بن بن سلمة، أبو وائل، عن أبي وائل شقيق عن ا، يرويه واصل عن شقيق الحديث ..(("اند  
ال ما يروي؟ له رواية عن ابن مسعود ،مسعود مباشرة، أبو وائل يروي عن ابن مسعود أو  ،وا 

 ،لكنه في هذا الحديث بينه وبين ابن مسعود عمرو بن شرحبيلبن مسعود، ال؟ له رواية عن ا
، فأسقطه واصل بن حيان األحدب، وذكره األعمش ومنصور، إذا وازنا بين األعمش ومنصور

ال االثنين؟ ألحدب من نقدم؟ نعم؟وبين واصل ا  نقدم من؟ واصل وا 
 طالب:......

 هو المحفوظ. -أعني عمرو بن شرحبيل-نقدم االثنين بال شك، فما ذكروه من هذه الزيادة 
مع أن رواية األعمش  ،فقال: عن أبي وائل، قال: حدثنا ابن مسعود ،طيب لو صرح بالتحديث

ح بالتحديث، وابن مسعود، مع وجود التصري -ا وائلأعني أب-ومنصور مذكور فيها بين شقيق 
 واإلسنادان كلهم ثقات:

 وزاد ا عمــــا كــــ ا منصــــور
 

 ................................... 
 

لثقة األعمش سليمان بن مهران الحافظ ا اد عمرو بن شرحبيل األعمش ومنصور؛يعني زاده، ز 
الذي زاده واصل، وأسقطه األعمش،  يعني لو كان العكس المعروف، ومنصور بن المعتمر،

قلنا: دلسه األعمش، نعم، زاده األعمش كذا منصور فروياه عن  ؛ولم يذكر صيغة التحديث
وعن واصل صارت رواية واصل  ،شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما

سعيد القطان؛  آلخر اإلمام يحيى بنوقد فصل أحد اإلسنادين عن ا ،هذه مدرجة على روايتهما
 ،اآلن عندنا في رواية واصل أسقط عمرو بن شرحبيل ..،وجه اإلدراج لما روي عنهما ينيع

وبين ابن مسعود، فلما رواه  ،في رواية األعمش ومنصور ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق
الثوري عنهما وعن واصل يعني عن الثالثة كلهم، صارت رواية واصل هذه مدرجة، لما رواه 

ر عمرو بن شرحبيل في كْ وبين ابن مسعود، فذ   ،أقحم عمرو بين شقيق ؛ري عن الثالثةالثو 
ال ال؟ ،وفي رواية األعمش ومنصور إدراج ،رواية واصل إدراج  وا 

 طالب:......
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بقي على األصل، ففصل اإلسنادين وميز المدرج من غيره اإلمام يحيى بن سعيد القطان،  ال،
كرواية  ، وبين ابن مسعود؛إثبات عمرو بين أبي وائللكن الخبر روي من طريق واصل ب

ال غير صحيح؟ ا،فيكون صنيع الثوري صحيح   ،األعمش ومنصور  نعم؟ وا 
 طالب:......

ال ما هو  ،وهو إمام من أئمة الحديث، صحيح ،صحيح، وصنيع يحيى بن سعيد القطان وا 
 التي هي الراوية األولى. ،بصحيح؟ صحيح باعتبار األشهر

 ،ن واصل بن حيان قال: عن أبي وائل، قال: حدثنا ابن مسعود، وفي رواية األعمشلو قدر أ
رح في الرواية األولى عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ُص  :ومنصور

نه مرة يرويه أبو وائل ؟ أو نقول: إإن هذا من المزيد في متصل األسانيد :بالتحديث، فهل نقول
يعني رواه عنه عن عمرو بن  ويرويه مرة أخرى بدون واسطة؟، عن ابن مسعود بواسطة

طة، فكان يرويه على ساأخذه عنه بدون و  شرحبيل عن ابن مسعود، فلما لقي ابن مسعود
نوع األول تارة، ويرويه على الثاني تارة، وهل مثل هذا يقدح في السند أو ال يقدح؟ ألن فيه 

، يعني ..يعني إذا صرح بالتحديث ر ا سانيد""المزيد في متصمن أنواع علوم الحديث اسمه: 
يعني يأتي السند بصيغة التحديث  ؟"المزيد في متصر ا سانيد" :كيف نفرق بين هذا النوع

فيه بالتحديث من طريق خمسة  افيه بالتحديث من طريق أربعة رجال، ويأتي مصرح   امصرح  
، ووجوده د مزيد في متصل األسانيدن هذا الواح: إهل نقول ، فيهم واحد زائد عن األربعة؛رجال

في  اومتى يكون مزيد  يه بواسطة ومرة يرويه بغير واسطة، إن الراوي مرة يرو  :أو نقول كعدمه؟
"خفي اإلرسال، والمزيد زيد في متصل األسانيد في األلفية؛ نوعان: متصل األسانيد؟ عندك الم

 :في متصر ا سانيد"
 وعاااااااااااااااااااااااااادم السااااااااااااااااااااااااااماع واللقاااااااااااااااااااااااااااء

 

 راو فاااااااااي السااااااااااند كاااااااااذا زياااااااااادة اسااااااااام
 

 يباااااااااااادو بااااااااااااه اإلرسااااااااااااال ذو الخفاااااااااااااء 
 

 إن كاااااااااااااان حذفاااااااااااااه بعااااااااااااان فياااااااااااااه ورد
 

يعني هو وجوده بغير  ، وموجود بالعنعنة؛فيه بالتحديث بدونه ايعني إذا كان جاء مصرح  
، "إن كان ح فه بعن فيه ورد"فإنه يحكم  ؛تصريح بالتحديث، وعدمه مصرح فيه بالتحديث

 يقول:
 ساااااندكاااااذا زياااااادة اسااااام راو فاااااي ال

 

ن بتحااااااديث أتااااااى فااااااالحكم لااااااه  وا 
 

 إن كااااااااان حذفاااااااااه بعاااااااان فياااااااااه ورد 
 

 مااااااااع احتمااااااااال كونااااااااه قااااااااد حملااااااااه
 

، ورواه مرة بدون أنه رواه عن شيخه بواسطة ايعني االحتمال الذي أبديناه سابق   "عن كر"
 واسطة:

 إال حياااااااااااااث ماااااااااااااا زياااااااااااااد وقااااااااااااااع
 

اا   وفااي ذياان الخطيااب قااد جمااع اوهم 
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والرواة  ا،يحكم عليه بأنه مزيد، أما إذا كان االحتمال قائم  ، فإنه ايعني إذا كانت الزيادة وهم  
 ؛واإلسناد الذي فيه أربعة ،رواة اإلسنادين كلهم ثقات، اإلسناد الذي فيه خمسة ؛كلهم ثقات

وروي عنهما الحديث  ،كلهم ثقات على حد سواء؟ فهذا الزائد بين شيخين لقي أحدهما اآلخر
فإنه ال يمنع حينئٍذ أن يكون قد سمعه من الشيخ مرة  ،حديثفيه بالت امصرح   ،بدون هذا الزائد

 فحذف الواسطة. ؛ومرة بدون واسطة ،فذكر الواسطة ؛بواسطة
 ،بل يسوق اإلسناد فقط، ثم يعوقه ث؛ال يذكر المحدث متن الحديرج اإلسناد أن دمن مقالوا: 

 الحديث حدث ودون سياق متن دونه، ويحول ويحول دون سياقه لمتن الحديث حدث، يعوقه
فيتكلم بكالم مناسب لهذا الحدث، فالسامع يسمع  ،ثم ال يذكر متن الحديث ،يطرأ عليه

السامع سمع  ، فيركب عليه هذا اإلسناد؛ويسمع هذا الكالم المناسب لهذا الحدث ،اإلسناد
 فرواه على هذا النسق، وهو في الحقيقة ال ،فظن هذا اإلسناد لهذا الكالم ،وسمع كالم ،إسناد

، تجد اوهذا يحصل كثير   ،عالقة لهذا اإلسناد بهذا الكالم، إنما جاءت مناسبة لذكر هذا الكالم
لهذه  امناسب   افيدخل كالم   بعد ذلك يلحظ على بعض الطالب شيئ ا، ثم ،الشيخ يتكلم
 ،فيظنه السامع من ضمن ما يقال في هذه المسألة، وهذا إدراج كالم في كالم ،المالحظة

وعلى وجهه النور من أثر  ،فدخل ثابت بن موسى الزاهد ا،يحدث فذكر إسناد   ؛كقصة شريك
ويقصد بذلك ثابت  "بالليل حسن وجهه بالنهار تهمن كثرت صال"فلما رآه شريك قال:  ،العبادة

ظن أن هذا الكالم  ؛وغفلته عن حفظ الحديث ،هذا الذي دخل، فثابت لغفلته واشتغاله بالعبادة
ب عليه اإلسناد على ضوء ما سمع، وهو ليس من أهل العناية فركَّ يروى بهذا اإلسناد، 

 بالحديث، فيمشي عليه مثل هذا، هذا إدراج متن في سند، متن في سند ليس له.
جزم ابن حبان أن مثل هذه القصة من نوع المدرج، هذا القصة تدخل في نوع المدرج، وستأتي 

-يقصد؛ ألنه نسبة كالم إلى النبي في الموضوع أن هذا يسمى شبه وضع، بل هو وضع لم 
مثل للمعل يُ مما لم يقله، والمثال الواحد قد يتجاذبه أكثر من نوع، كما  -عليه الصالة والسالم

تكون حينئٍذ علته األمثلة موجودة في أكثر من باب، و ، تجدون بعض بالمضطرب مثال  
 االضطراب.

 إلدراج:حكم ا -تعالى رحمه هللا-بعد هذا ذكر الحافظ العراقي 
.................................. 

 

 وعمـــــد اإلدراج لهـــــا محظـــــور 
 

من  ؛من غيره -عليه الصالة والسالم-ال يجوز اإلدراج، إلحاق كالم بكالم النبي  أي: ممنوع،
تعمده حرام، إال  ،-عليه الصالة والسالم-غير فاصل يفصل بين كالم النبوة وبين كالم غيره 

 -عليه الصالة والسالم-يعني مرت في كالم النبي  مثل تفسير الغريب؛ي أنهم يتساهلون ف
ففسرها الراوي، كتفسير الشغار، وتفسير المزابنة، وتفسير التحنث بالتعبد، لكن قد  ،كلمة غريبة

نقول: نعم فعله بأنه حرام، وقد فعله بعض الصحابة؟ يقول قائل: كيف نحكم على اإلدراج 
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من الصحابة أو من غيرهم من الرواة الثقات الذين لم يجرحوا  لكن من فعله لصحابة،بعض ا
أدرجوا في مناسبة بعد أن بينوا في مناسبات، ولوال هذا البيان لما عرفنا أنه مدرج،  ،فعلوه ؛بهذا

بهذا الفصل عرفنا أن هذا الكالم مدرج، فإذا فظ عنه الفصل، و فظ عنه هذا اإلدراج حُ فمن حُ 
يلزم أن يبين في كل موضع، وهذا نظير ما جاء في بعض األحكام بين اإلنسان في موضع ال 

أو استثناء يقال في مناسبة، ثم يذكر الحكم بغير هذا  الشرعية تجد ما يحتاج إليه من قيد مثال  
ال ما الذي يدرينا عن هذا القيد؟  االقيد في مناسبات أخرى، اعتماد   على أن هذا القيد ذكر، وا 

م {}أخرى؛ مثاله: إال أنه ذكر في مناسبة  َتة  َوال دَّ َمي  م  ال  ك  ر  َمي  َعَلي  الذي يريد  ،ٍة[( سورة المائد3)] ح 
ا، مأكول اللحم، دم   افقط، أو بهذه اآلية يحرم جميع أنواع الدم، حتى دم   أن يأخذ بهذه الجملة
م {} العروق، أي دم كان: َتة  َوال دَّ َمي  م  ال  ك  ر  َمي  َعَلي  في آية  الكنه جاء مقيد   ،ٍة[مائد( سورة ال3)] ح 

َتة  َأو  َدم ا : أخرى  وَن َمي  م  َيط َعم ه  إ  َّ َأن َيك  م ا َعَلى َطاع  َي إ َليَّ م َحرَّ ح  د  ف ي َما أ و  }ق ر  َّ َأج 
ا{ ف وح  أن يذكر من لقلنا: ال بد  ؛، ولو كان البيان يلزم في كل مناسبة[( سورة األنعام225)] مَّس 
ال يلزم أن  ؛وقد بين في مناسبة أخرى  ،كل مناسبة، فالصحابي إذا أدرج في مناسبة القيد في

 ،هل يكفي لعلماء بناء  على مثل هذا البيان؛يبين في كل مناسبة، بعض القضايا يختلف فيها ا
 هأتي ما يعارضي ذا ال يختلف فيه، قد يكون البيانفمثل ه ا؛أو ال يكفي؟ قد يكون البيان كافي  

؛ البكر بالبكر قد جعل هللا لهن سبيال   ،))خذوا عني :حديث عبادة بن الصامت فمثال   ويضعفه،
جلد مائة والرجم، الحديث صريح  جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم((

 وصحيح في كون الزاني الثيب يجلد ثم يرجم.
))واغدوا يا أنيس  :ها جلدلم يذكر في -صلى هللا عليه وسلم- القضايا التي حصلت في عهده

في قصة  ))اذهبوا به فارجموه((وفي حديث ماعز:  ،إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها((
وقت حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، و ، وهذا وقت بيانما ذكر جلد،  ماعز؛

ها الجلد، والذين فالجمهور يقولون: ال يجلد، يكتفى برجمه؛ ألن القضايا المتعددة لم يذكر في
مناسبة واحدة ما احتاج أنه يبين  ن فيييقولون: خالص ما دام بُ  ؛يقولون بأنه يجلد كالحنابلة

فيجعله بحاجة إلى  ،في جميع المناسبات، فاعترى هذا البيان عند بعض أهل العلم ما يضعفه
س المحرم الخفين ))وال يلبقال:  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -اأيض  –تكرار، ومثال ذلك 

عليه -هذا قاله النبي  إال أن ال يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين((
وغيرها لم يذكر  ،بالمدينة، ثم بعرفة والحجاج كلهم متوافرون من المدينة -الصالة والسالم

ل مناسبة، فعندنا في كالقطع، فمن أهل العلم من يقول: ما دام ذكر في مناسبة ال يلزم تكراره 
إشكال، ال بد من القطع، وقال بعضهم: ال،  هيحمل المطلق على المقيد وما في مطلق ومقيد؛

ع الحجاج، ذكره بالمدينة وقد سمعه بعض الحجاج ال يغني عن ذكره بعرفة حينما سمعه جمي
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 حاجة للبيان، فال بد من البيان في هذا الموضع، فال يحتاج فهذا الموضع موضع حاجة؛
 .هحينئٍذ إلى قطع، ولو كان يحتاج إلى قطع لبينه للناس كلهم، وهذا موضع

أقول: إن األصل أنه إذا بين في مناسبة ال يلزم تكرار البيان في جميع المناسبات إال إذا 
فليكون للنظر واالجتهاد  ،مثل المثالين الذين ذكرتهما ؛اعترى هذا البيان أو عارضه ما يضعفه

 فيه مجال.
 صل  وسلم على عبدك ورسولك محمد.اللهم 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 نعم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا

 : -تعالى ه هللارحم-قال الحافظ العراقي 
 الموضو 

 شــــــر الضــــــعيف الخبــــــر الموضــــــو 
 وكيــــــف كــــــان لــــــم يجيــــــزوا  كـــــــره
ــــــــه إ  خــــــــرج ــــــــامع في ــــــــر الج  وأكث
 والواضــــــــــعون للحــــــــــدي  أضــــــــــرب
 قـــــــــد وضـــــــــعوها حســـــــــبة فقبلـــــــــي
 فقـــــــــــــــيو هللا لهـــــــــــــــا نقادهـــــــــــــــا
 نحـــــو أبـــــي عصـــــمة إ  رأى الـــــورى 
ـــــي فضـــــا ر الســـــور  لهـــــم حـــــديثا ف

ـــــي    ـــــ ا الحـــــدي  عـــــن أب  اعتـــــر  ك
ـــــــــــه ـــــــــــن أودعـــــــــــه كتاب ـــــــــــر م  وك

 الوضـــــــع علـــــــى الترغيـــــــب وجـــــــوز
ــــــد صــــــنعا والواضــــــعون   بعضــــــهم ق

 كــــ م بعــــو الحكمــــا فــــي المســــند
ــــــري ــــــي مــــــن كث  نحــــــو حــــــدي  ثاب

ـــــــاإل ـــــــر  الوضـــــــع ب ـــــــاويع  قرار وم
 يعـــــــر  بالركـــــــة قلـــــــي: استشـــــــك 

ــــد يكــــ ب مــــا ــــر  الواضــــع إ  ق  اعت
 ج

 الكــــــــــــ ب المختلــــــــــــ  المصــــــــــــنو  
ــــــم يبــــــين أمــــــره ــــــم مــــــا ل  لمــــــن عل

ــــى ــــ  الضــــعف عن ــــرج لمطل ــــا الف  أب
 لزهــــــــــد نســــــــــبوا أضــــــــــرهم قــــــــــوم

 مــــــــــنهم ركونــــــــــا لهــــــــــم ونقلــــــــــي
 فبينـــــــــــــــوا بنقـــــــــــــــدهم فســـــــــــــــادها

ــــــ  نــــــأوا عــــــن القــــــران فــــــافترى  ازعم 
 عـــــن ابـــــن عبـــــا  فب ســـــما ابتكـــــر
ــــــر   راويــــــه بالوضــــــع وب ســــــما اقت

 صــــــــــــوابه ئكالواحــــــــــــد  مخطــــــــــــ
ــــــرام وفــــــي الترهيــــــب ــــــوم ابــــــن ك  ق
 مـــــن عنـــــد نفســـــه وبعـــــو وضـــــعا
 ومنــــــه نــــــو  وضــــــعه لــــــم يقصــــــد
 صـــــــ ته الحــــــــدي  وهلـــــــة ســــــــري

 ربمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــزل منزلتــــــــــــــــــه و 
ـــــــى  الثبجـــــــي القطـــــــع بالوضـــــــع عل
 بلـــــــــــى نـــــــــــرده وعنـــــــــــه نضـــــــــــرب

 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 ،الموضوع اسم مفعول من الوضع "الموضو ": -تعالى رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 
طه، وسمي الخبر الموضوع المكذوب بهذا االسم؛ وضع الشيء، وضع الدين ح ،وهو الحط
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، وذكر -عليه الصالة والسالم-وهو الرسول  ،ألنه منحط الرتبة عن مستوى من نسب إليه
 إلى كونه مما يتحدث به، وتنزال   انظر   ؛الموضوع في أنواع علوم الحديث مع أنه ليس بحديث

 "شر الضعيف"وبيانه  ذكروه لتفنيده، والعلماء إنما اعلى حد زعم واضعه، واضعه سماه حديث  
 "الخبر الموضو  الك ب"يعني المحطوط المنحط  "الخبر الموضو "يعني شر أنواع الضعيف 

 ،الكذب ،الموضوع :وأتى بهذه األلفاظ ،من قبل واضعه "المختل  المصنو "يعني المكذوب 
لناس يعرف فبعض ا ،لكي يخاطب جميع الجهات من جهات المسلمين ؛المصنوع ،المختلق

، لعل الكل يعرفون الكذب، لكن منهم من ال يعرف معنى الموضوع موضوع لكن ما يعرفال
 ومنهم من ال يعرف معنى المختلق، ومنهم من ال يعرف معنى المصنوع. ،معنى الموضوع

كما قالوا في حط الدين، والكذب الذي هو  ،من الوضع وهو الحط واالنحطاط :الموضوع
 :نقيض الصدق، الكذب ا،اب  ذَّ وك   ا،اب  ذَ وك   ا،ب  ذْ وك   ا،ب  ذ  صدر كذب يكذب كَ والكذب م ،المكذوب

اإلخبار عن الشيء بخالف ما هو عليه في الواقع، والصدق اإلخبار عن الشيء بما يطابق 
كما تقول المعتزلة، ال واسطة بين الصدق والكذب، فالكالم إما  ،الواقع، وال واسطة بينهما

ما كذب، الخبرصدق  ما كذب، ذكرنا باألمس في درس مسلم أن  اعموم   وا  إما صدق وا 
: -جل وعال-هللا  الكذب بقولالمعتزلة احتجوا على قولهم بأن هناك واسطة بين الصدق و 

نَّة { ب ا َأم ب ه  ج  َتَرى َعَلى َّللاَّ  َك   جل -ذكره هللا  ،، وهذا من قول المشركين[( سورة سبأ1)] }َأف 
غير  كذب بالجنة، وما قابله بالصدق، فدل على أن للكذب مقابال  عنهم، فقابل ال -وعال

، ويحل محلهما ما لم يقصد ،الصدق، فليس بنقيض للصدق بل هو ضد له؛ ألنهما قد يرتفعان
ككالم المجنون، ال يطابق الواقع، مع عدم قصده، ومع ذلك قوبل  ،لم يقصد الكالم الذي

هل  ؛الكالم الذي لم يقصدك به، وال دليل فيه، هذا ال مستمس بالكذب في اآلية، عرفنا أن
ال ال؟  ،كالمو ه، يقال: أو ال؟ الكالم الذي لم يقصده صاحبه ا،يصح أن يطلق عليه كالم   وا 

نعم، يعني في تعريفهم للكالم: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، المركب المفيد هذا معروف، 
بالوضع، من الشراح قال:  السكوت عليها يعني مركب من أكثر من كلمة، ومفيد فائدة يحسن

 ،والغافل ،والساهي ،، ككالم النائمافعلى هذا الكالم غير المقصود ال يسمى كالم   بالقصد،
وكالم الطيور، وما أشبه ذلك، وذلكم حينما يقول الفقهاء: تبطل الصالة بالكالم، وفي حال 

ثم يتكلم بكلمة من غير  فيضربه على ظهره، ،الركوع أو السجود يعتدي شخص على آخر
ال ليس بكالم؟ تبطل به  ،راكع وقال: أح، هذا كالم أوقصد، يعني لو ضرب وهو ساجد  وا 

أو ال تبطل؟ قالوا: ال تبطل به الصالة؛ ألنه غير مقصود، فال يدخل في الكالم الذي  ،الصالة
جنون الذي ال يبطل الصالة، فعلى هذا الكالم غير المقصود ال يدخل في الكالم، وكالم الم

ل: كالمهم ال يرتب عليها شيئ ا، قومن خالل  ،ولذا تصرفات المجانين ؛يعي ما يقول ال يدخل
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أو ال يقع؟  ،كالغضبان، إذا تكلم ال يؤاخذ، يقع طالقه ،مثل هذا فيما يقرب من الجنون 
 والسكران كذلك؛ ألنه ال يقصد، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم.

مراد النحاة في قولهم بالوضع يعني بالوضع العربي، فيدخل في الحد  ومنهم من يقول: إن
لكن يخرج منه كالم األعاجم، كالم األعاجم يدخل في الكالم على  ،الكالم غير المقصود

فكالم األعاجم  ،دام قلنا بالوضع العربي األول، لكن ال يدخل في الكالم على القول الثاني، ما
م األعجمي في الصالة ما تبطل صالته، على كل حال هذا ليس بكالم، وعلى هذا لو تكل

الكالم عند النحويين وعند الفقهاء له تعريف، وعند المتكلمين له تعاريف، الذي يهمنا منه 
ن المراد بالوضع القصد، فال بد أن يكون إقولهم بالوضع، وأن من أهل العلم من قال: 

ذا قوبل بالكذب به، ال يدخل في الكالم ول ؛، فكالم المجنون ال يدخل في الكالمامقصود  
 ، فليس بكالم.أصال  

 ،، وهفوة وزلة عظيمةاحرام إجماع   -عليه الصالة والسالم-الكذب حكمه، والوضع على النبي 
))من كذب علي من قوله:  -عليه الصالة والسالم-بدليل ما تواتر عنه  ،وموبقة من الموبقات

ذا كان الكذب على غيره محرم إجماع   ،؛ فليتبوأ مقعده من النار((امتعمد   -فالكذب عليه  ا،وا 
لكنه ال يصل إلى ، و علي ليس ككذب على غيري(( ا))إن كذب   أشد: -عليه الصالة والسالم

والد إمام الحرمين، وما نقل الذهبي عن ابن  ،كما قال الجويني ،مع عدم االستحالل ،حد الكفر
 ؛أو تحريم حالل ،وعلى رسوله بتحليل حرام ،الجوزي أنه قال: "ال شك أن من كذب على هللا

على ما ذكرناه باألمس، والمرجح هو  "،فإن ذلك كفر محضذلك؛  ، أو "من فعلفإنه يكفر"
هل  ؛-عليه الصالة والسالم-قول الجمهور، ويختلفون في الكاذب الذي يكذب على النبي 

، فأظن إعادتها ال داعي لها، مسويقبل حديثه بعد ذلك؟ المسألة أشرنا إليها باأل ،تقبل توبته
 نعم؟

 .....طالب:.
نة مقابلة، أو تكون بمعنى:  :ال، ال ما نقول تخيير، هل هي للتقسيم والتنويع؟ يعني تكون الج 
بل به جنة" ممكن هذا؛ ألن "أو" تأتي بمعنى  افترى على هللا كذب  ألإلضراب: " ؟"بل" لإلضراب

 زيدون."بل"، مائة ألف أو يزيدون، يعني بل ي
 طالب:......

 نعم إذا قلنا: إنها بمعنى بل؛ انتفى اإلشكال.
................................... 

 

 الكــــــــــــ ب المختلــــــــــــ  المصــــــــــــنو  
 

أو في  ،كان في األحكام ، سواءٌ كان ، وفي أي معن ىالموضوع "وكيف كان" من قبل واضعه
يعني العلماء  ان لم يجيزوا""كيف ك، أو في غيرها أو في القصص ،أو الترغيب ،الفضائل
 :يعني روايته " كره"



 
 

315 
 

325  
325 

 325 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ــــــم يبــــــين أمــــــره  ................................... ــــــم مــــــا ل  لمــــــن عل
 

فالمؤاخذ  ،مفهوم هذا الكالم أنه يجوز ذكره لمن لم يعلم، والجاهل معذور على هذا "لمن علم"
ن إ :نه كذب، فإذا قلناُيرى أ هالذي يعلم، وهذا مبني على ضبط من حدث عني بحديث يرى أن

ذا قلنا: ُيرى، ال يجوز ،الضبط َيرى أنه كذب ال يجوز ولو كان ال يعلم، ولو  ،إذا كان يعلم، وا 
فيكون األصل العدم، ال األصل  ،رآه غيره، وهو لم يره، وعلى هذا يلزم المسلم أن يتثبت

، أنك ولى َيرى أنه كذبالوجود، ال، األصل العدم، ال تحدث إال إذا تأكدت، وعلى الرواية األ
 أو تطلع على أن هذا الحديث ليس بصحيح.تحدث ما لم تنتقد، 
واألحوط للسنة أن يكون األصل عدم التحديث إال بعد التأكد، والصحابة  ،وال شك أن األحفظ

والقصص في  ،-عليه الصالة والسالم-كانوا يهابون الحديث عن النبي  -رضوان هللا عليهم-
 م في هذا كثير.ذلك والمروي عنه

 وكيــــــف كــــــان لــــــم يجيــــــزوا  كـــــــره
 

ــــــم يبــــــين أمــــــره  ــــــم مــــــا ل  لمــــــن عل
 

، ويكون -عليه الصالة والسالم-فيوضح للناس أنه مكذوب على النبي  ،ال بد أن يبين أمره
بيانه ال لإلفادة منه، بل للتحذير، والبيان إنما يكون بما يتم به هذا البيان بخالف األلفاظ 

فها البعض دون البعض، بل ال بد أن يبين بأسلوب يستوي الجميع في أو التي يعر  ،المجملة
وال يخرج من عهدة البيان إال بأمر  ،معرفته، والقصة التي ذكرناها باألمس تدل على أنه ال يبرأ

 ومصنوع. ،ومختلق ،والعامي، وكل أحد يعرف أنه مكذوب ،المتعلم ؛يتفق الجميع على فهمه
عليه -فقال: ال أصل له، مكذوب على النبي  ،ل عن حديثذكرنا أن الحافظ العراقي سئ

، فاعترض عليه شيخ من األعاجم ينتسب إلى طلب العلم، وقال له: كيف -الصالة والسالم
فأحضره من موضوعات ابن  وهو موجود في كتب السنة باإلسناد؟ ،تقول الحديث مكذوب

وجد من طالب العلم ال سيما الجوزي، قال: فتعجبوا من كونه ال يعرف موضوع الموضوع، وي
وهو في غير هذه البالد كثير، يأتينا تعليقات على بعض الكتب  ،الذين ال يد لهم في الحديث

على مشايخ، فيملون عليهم المشايخ أحاديث موضوعة،  امن طالب العلم يحضرون دروس  
إلنسان أن والخاصة أحاديث في المناسبات ال أصل لها، فعلى ا ،ويتداول الناس من العامة

هفوة وزلة عظيمة، وليست كالكذب  -عليه الصالة والسالم-يحتاط لدينه، والكذب على النبي 
ذا كان األصمعي يرى أن من يلحن يدخل في الحديث؛ ألن النبي  عليه الصالة -على غيره، وا 

 ثال  ال يلحن، فمهما لحنت قولته ما لم يقل، لكن إذا جيء بالحديث باللهجة الدارجة م -والسالم
ثم جاء  ،أو ولده ،عند الناس، عامي يتكلم بحديث يريد أن يعظ الناس، أو يعظ زوجته

ويحدثهم بأحاديث بلهجاتهم، ويرتاد مسجده  ،بالحديث بلهجته، وبعض الناس يتنزل مع العامة
 ،كثير من الناس، ويطيل الكالم بين األذان واإلقامة في صالة العشاء إلى ما يقرب من ساعة
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وبعضها  ،-عليه الصالة والسالم-ث على الناس بأحاديث بعضها مرفوع إلى النبي وهو يحد
ويلقيها عليهم بما يفهمون بأساليبهم، نقول: نعم، أنت قلت  ،قصص حصل لبعض الصحابة

؛ ألن وغيرك لهذا األمر أنت ما لم يقل، فعليك أن تحتاط -عليه الصالة والسالم-عن النبي 
 فألن يمنعوا تغيير األلفاظ بالكلية من باب أولى. ،نأهل العلم إذا منعوا اللح

ويريد أن يجذب  ،أو الدعوة لديه شيء من المرح ،يكون بعض من ينتسب إلى العلم اأحيان  
ليضحك  ؛في حديث اويدخل حديث   ،ويقص على الناس ،فيقع في شيء من هذا ،الناس بأسلوبه

ولو كانت المناسبة ضد هذا  ،ى مناسبةألدن االناس، هذا ال شك أنه ال يجوز، فيدخل حديث  
ومضبوطة، وهللا  ،الحديث، وال داعي لذكر األمثلة؛ لئال يعرف الشخص، واألمثلة موجودة

 المستعان.
ويتكلم بآيات، ويؤثر في الناس، حتى إذا  ،ويتحدث بأحاديث ،وبعض الناس يقوم ليعظ الناس

أسلوب لبعض من ينتسب إلى  فضحكوا، هذا ،أقبل الناس على البكاء أردف ذلك بنكتة
 ،الدعوة، فال شك أن في كالمه مؤثر، ولديه قدرة على التأثير، لكن مع ذلك يخلط الجد بالهزل

ن كان فيه جذب لبعض الناس ،ثم بعد ذلك تضيع الفائدة، وهذا األسلوب لكنه إدخال مثل  ،وا 
 .يئسال شك أنه ليس بجيد، بل أمر  -نصوص الكتاب والسنة-هذا بين النصوص 

 "إ  خرج"في الموضوعات  االجامع الذي جمع مصنف   ،أكثر من ذكر األحاديث "وأكثر الجامع"
-عن موضوع كتابه؛ ألن موضوع الكتاب في الموضوعات التي ال تصح نسبتها إلى النبي 

يقول الشراح: نحو مجلدين، وهو  ا،فصنف مصنف   "وأكثر الجامع"، -عليه الصالة والسالم
 "لمطل  الضعف"عن موضوع كتابه  "إ  خرج"، وفي أربعة بعض الطبعات مطبوع في ثالثة

فذكر أحاديث حسنة، بل تجاوز ذلك إلى بعض  ،فذكر أحاديث ضعيفة، بل تعدى ذلك
أو ذكر في كتابه ما هو في صحيح مسلم، وبعض كتب  ،األحاديث الصحيحة، فذكر منها
ن رواية حماد بن شاكر، ال في في صحيح البخاري م االحديث تشير إلى أنه أورد حديث  

نما الحديث الذ "لمطل  الضعف ي أورده في صحيح مسلم موجود فيه الروايات المشهورة، وا 
 ،الحنبلي ،يعني ابن الجوزي  أبا الفرج" ى"عنابن الجوزي  "أبا الفرج"يعني ابن الصالح  عنا"

الكثيرة، والسبب صاحب المصنفات  ،الواعظ المشهور ،المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة
أو  ،أو حسن ،إنما هو ضعيف ،في ذلك مجيء هذا الحديث الذي ال يبلغ إلى درجة الوضع

صحيح هذا الحديث أدخله في الموضوعات؛ ألنه جاء من طريق من رمي بالوضع، من 
 لكن المؤلف غفل عن وروده من طرق يصح بها، غافال   ،طريق فيه من رمي بالوضع كذاب

أو ضعيف آخر، يعني يمكن يأتي يكون ال يصل إلى  ،أو حسن ،يحعن مجيئه بسند صح
لغيره، وأورد فيه من األحاديث الحسنة  افيكون حسن   ؛ثم يأتي حديث يرقيه ،درجة الوضع

ن عمله نقيض عمل الحاكم في إ :أحاديث صحيحة، وقلنا -اأيض  –وأورد فيه  ،لذاتها
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من العمل  ،م الناس من أحاديثلجوزي يحر  ، فعمل ابن اامستدركه، والضرر واقع بالعملين مع  
، وعمل الحاكم الذي صحح بعض األحاديث -عليه الصالة والسالم-بأحاديث ثابتة عن النبي 

بل بعض األحاديث الموضوعة يجعلهم يعملون ويتدينون بشيء ال يثبت، ال تثبت  ،الضعيفة
 "والواضعون للحدي " ،أبا الفرج" ى"عنالشرع، وفي كال العملين خطر عظيم نسبته إلى 

 كثيرون:
 والواضــــــــــعون للحــــــــــدي  أضــــــــــرب

 

 ................................... 
عن شخص من  -تعالى رحمه هللا-عددهم كثير ال كثرهم هللا، ذكر الحافظ ابن كثير 

عليه الصالة -وقال: كل ما ينسب إلى النبي  ،المتكلمين أنه أنكر الوضع في الحديث
عليه -التمكين من الكذب على النبي  ،ألن الوضع في الحديث والكذب فهو صحيح؛ -والسالم

َر َوا  نَّا َله  يقول:  -جل وعال-ينافي حفظ الدين، وهللا  -الصالة والسالم ك  َنا ال    ن  َنزَّل  }إ نَّا َنح 
ن ، والسنة بيان للقرآن، فكيف يبين المحفوظ بغير محفوظ، فأنكر أ[( سورة الحجر9)] َلَحاف ظ وَن{

فقال  ،وذكروا أنه كان صغير السن هذا الشخص ،يوجد الوضع في الحديث، فانبرى له شخص
 اطبع   ،صحيح :فالرد حاصل بالنفي واإلثبات، إن قال "؟سيكذب علي" :له: ما رأيك في حديث

 ؛، وصححت أنه سيكذب عليه-عليه الصالة والسالم-أنت قلت: ما يكذب على النبي 
ن قال: ليس ب صحيح، أنت قلت: ما يكذب عليه، واآلن كذب عليه هذا الحديث، تناقضت، وا 

وال يثبت عن أحد، لكن إنكاره وعدم إنكاره هو  ،وبعضهم ينكر مثل هذا الكالم، وأنه ال يصح
ال يترتب عليه حكم، فالحديث ليس بصحيح، لكن إلزام المتحدث من عدم التزام المحدث الذي 

لمناظرة ومثل هذا في باب ا ،جاء به ليلزم به المتحدثحدث بهذا الحديث ال يلتزم به، إنما 
والمتون يجيزه أهل العلم لالمتحان، المتحان  ،القلب في األسانيد يقبل؛ ألن قلب األحاديث،

كما امتحن  ،في المكان، امتحان الطالب ،الطالب ما لم يثبت عليه، بل ينفى في المجلس
لوبة التي ال يجوز قلبها لغير االمتحان، وهذا الطالب من قبل أهل العلم ببعض األحاديث المق

من باب الرد واإللزام جوازه من باب أولى، وال شك أن مثل هذا الكالم رد واضح عملي على 
هذا الذي ال علم له بعلم الحديث، فمثل هذا ال بد أن يرد عليه، ومن تعاطى غير فنه أتى 

لحديث كثر، ال كثرهم هللا، بعض الناس بالعجائب، والواقع يشهد بخالف ما قال، فالواضعون ل
ال من قريب وال من بعيد، فالغزالي في مؤلفاته يورد  ،يورد األحاديث وال بضاعة له من الحديث

، ويستنبط منها، ومع ذلك يقول: بضاعته في الحديث مزجاة، اويرتب عليها أحكام   ،أحاديث
موضوعة كثيرة، والرازي يبني بدعه وواقع كتبه يشهد بذلك، واإلحياء على رأسها فيه أحاديث 

وهو ال حظ له وال نصيب من الرواية، وأورد في تفسير  ،الموجودة في تفسيره على أحاديث
صلى هللا عليه - وتقول: أين رسول هللا ،عن امرأة تجوب شوارع المدينة اسورة العصر حديث  
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من زنى فقتلته، هذا أورده  ا، فتدل عليه، فتذكر له أنها شربت الخمر، وزنت وولدت ولد  -وسلم
أما الشرب فالجلد، : "-عليه الصالة والسالم-الرازي في تفسير سورة العصر، فقال لها النبي 

أورد هذا الخبر، وال أصل  ، فلكونك لم تصل  العصر"،وأما قتل الولد فالحد، وأما كونك زنيت
ورده اإلمام، الفقهاء وقال: أ ،له، وال وجود له في دواوين اإلسالم، ونقله عنه األلوسي

ذا أطلق أريد به، انصرف إليه، قال: أورد اإلمام،  واألصوليون والمفسرون يسمونه اإلمام، وا 
ال ذم؟ ذم، ذم بليغ، فإيراد هذه  ،ولعمري أنه إمام في نقل ما ال يعرفه أهل الحديث، هذا مدح وا 

شك أنه هفوة عظيمة، كما يشير إليه المؤلف فيما سيأتي ال  ،الموضوعات في كتب التفسير
 فال يجوز لإلنسان أن يعتمد على ما ال يعتمد عليه من الثابت.

 والواضــــــــــعون للحــــــــــدي  أضــــــــــرب
 

 ................................... 
فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين على أهله، ومنهم مرتزقة يتكسبون، قصاص، 

ون متحدثون يزينون كالمهم لتتسع مجالس ومهرج ،يتكسبون بوضع األحاديث، ومنهم سمار
أو في الفروع  ،ومنهم متعصبة تبع ألئمة إما في العقائد واألصول ،ال سيما الخلفاء ،الناس لهم

وقيل: إنه ال دليل  ،وقوبل به هذا الشخص ،يتعصب إلمامه إذا قال قوال   ،-نسأل هللا العافية-
أن من الحنفية من  ":المفهم"، وذكر القرطبي في ، وهذا شنيع، وضع له دليال  له، أثبت له دليال  

، ويرفع اأهل الرأي من يجيز أن يوضع للحكم الذي يثبت بالقياس الجلي أن يركب له إسناد  
 ،نسأل هللا السالمة والعافية، فالزنادقة وضعوا أحاديث ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

 -اأيض  –وغيرهم  ،المرتزقة من القصاصواعترف واحد منهم بأنه وضع أربعة آالف حديث، و 
ساهموا، ووضعوا أحاديث في  -اأيض  –ساهموا، والمتعصبة من المذاهب األصلية والفرعية 

وفي مثالب مخالفيهم، وأما طوائف البدع فحدث وال حرج، فجل أقوالهم مبني  ،مناقب أئمتهم
 على هذا.

 نســــــــــبوا أضــــــــــرهم قــــــــــوم لزهــــــــــد  ...................................
 

والضرب والقسم والنوع ألفاظ متقاربة، وأورد أبو  ،واألضرب جمع ضرب ،ضربأضر هذه األ
 هالل العسكري في فروقه اللغوية بعض الفروق الدقيقة بين هذه األلفاظ.

 أضــــــــــرهم قــــــــــوم لزهــــــــــد نســــــــــبوا  ...................................
 

فة الحديث، والناس يثقون بمثل هذا النوع، ينتسبون إلى زهد وصالح، لكنهم يغفلون عن معر 
 ،والصالح، الناس يثقون بهم، ويركنون إلى أقوالهم ،والفضل ،وأهل الزهد ،أهل العبادة
وضعوا  ،هؤالء القوم الزهاد "قد وضعوها"وعاتهم على كثير من الناس فمشت موض ،ومروياتهم

جل -لك األجر والثواب من هللا يبتغون بذ "قد وضعوها حسبة"والرغائب  ،أحاديث في الفضائل
 ا"ركون  بهم،  اووثوق   وميال   "ا"فقبلي منهم ركون  ؛ إحسان ا للظن بهم موضوعاتهم "فقبلي" -وعال

"فقيو لم عنده، من قبل من ال علم عنده عنهم، ونقلت عنهم من قبل من ال ع لهم، ونقلي"
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جمع ناقد، ممن خصه هللا  ادها""نقأي لهذه الموضوعات  "لها" -جل وعال-يعني هيأ هللا  هللا"
 بقوة البصيرة في علم الحديث: -جل وعال-

 فقـــــــــــــــيو هللا لهـــــــــــــــا نقادهـــــــــــــــا
 

 فبينـــــــــــــــوا بنقـــــــــــــــدهم فســـــــــــــــادها 
 

وقاموا بأعباء ما تحملوه على الوجه األكمل، قيل البن المبارك: هذه الموضوعات، يعني 
عة المكذوبة على ويقول: هذه الموضوعات، األحاديث الموضو  ،يشتكي بعضهم البن المبارك

 ،فقال ابن المبارك: تعيش لها الجهابذة، فتصدى له أهل العلم ،-عليه الصالة والسالم-النبي 
ومصنفاتهم كثيرة،  ،وبينوا وضعها، وكشفوا عوارها، وأقوال أهل العلم في هذا ،وفندوها، وردوها

الليل أن يضع هم ب احتى قال قائلهم: لو أن شخص   ،قيضهم لهذا األمر -جل وعال-وهللا 
كذاب، قبل أن يكذب، وهذا كله لحفظ هذا الدين الذي  األصبح الناس يتحدثون بأن فالن   ا؛حديث  

ال  -جل وعال-وعد هللا  ببقائه إلى قيام الساعة، لكن على أهل العلم أن يقوموا بما كلفوا به، وا 
وتوكل كل واحد على  ،دواتكل كل واح ،إذا تخاذلوا ال شك أن الشر ينتشر، إذا تراخوا وتخاذلوا

كان في مثل هذا الباب من تفنيد  تبعة على أهل العلم عظيمة، وسواءٌ ال شك أن ال هغيره، فإن
 ،والمعاصي ،بإنكار الشهوات -اأيض  –أو كان  ،وما يلصق بالدين مما ال يصح ،الشبه

ال فالنتيجة أن يكثر الخبث ،والمنكرات عقوبة، كما وتحل ال ،كل هذا ال بد من التصدي له، وا 
، ))نعم إذا كثر الخبث((وفينا الصالحون؟ قال:  ،: أنهلك-عليه الصالة والسالم-قالوا للنبي 

مع وجود الصالحين، وال يكثر الخبث إال إذا تواطأ الناس على إنكاره، أما إذا وجدت سنة 
وة فإن هذا الخبث ضعيف لن يصمد أمام ق ،وقام كل إنسان بما أوجب هللا عليه ،المدافعة
 الحق.

 فبينـــــــــــــــوا بنقـــــــــــــــدهم فســـــــــــــــادها  ...................................
 

فهو  ،يعني جمع بين علوم كثيرة ،نوح بن أبي مريم الجامع "أبي عصمة"يعني مثل  "نحو"
نسأل هللا السالمة -ه يقولون: جمع كل شيء إال الخير جامع، هذا لقبه، وابن حبان وغير 

 ،-والعافية
 أى الـــــورى نحـــــو أبـــــي عصـــــمة إ  ر 

 

 ................................... 
 "عن القرآن"يعني أعرضوا  "نأوا"يعني على حد زعمه  "ا"زعم  يعني الخلق  "إ  رأى الورى"

مع أنه من تالميذ أبي  ،ومغازي ابن إسحاق ،أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة
فأراد  ،وبالمغازي  ،بالفقه ،وا عن القرآن بغيرهمن طالبهم، فرآهم اشتغل وه ،وابن إسحاق ،حنيفة

 أن يردهم إلى القرآن؛ ألن القرآن أعظم ما يعتنى به.
والقنوات، ليتهم اشتغلوا بفقه  ،والمجالت ،وفي عصرنا نأوا عن القرآن بأي شيء؟ بالجرائد

 ،يرة الدين بالكذبظونرد الناس إلى ح ،، لكن هل مثل هذا مبرر ألن نروج الدينومغازٍ 
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لصاق ما لم يثبت عن النبي  ، بل هذه الزلة ابدينه؟ أبد   -عليه الصالة والسالم-والزور، وا 
ال فاالنصراف واضح وموجود، حتى بعض  أعظم من انصراف بعض الناس عن القرآن، وا 
طالب العلم انصرفوا عن القرآن، حتى من طالب العلم من ال يفتح المصحف إال في 

غل بالسنة، أو يشتغل بالفقه، أو يتخصص بأي علم من رمضان، وهو على حد زعمه يشت
 فينبغي أن يعتنى به قبل غيره. ،وهو أصل األصول ،العلوم الشرعية، لكن القرآن رأس المال
ـــــ  ...................................  نـــــأوا عــــــن القـــــرآن فــــــافترى  ازعم 

 

 ا"حديث  يعني من عند نفسه  "فافترى لهم" ،في فضا ر السور" ا"حديث  أو  ،أي: اختلق أحاديث
 -مارضي هللا عنه- "عن ابن عبا "عن عكرمة  ،يعني في قراءة السور في فضا ر السور"
فبئس ما ابتكر، يعني من وضعه لهذا الخبر الذي فيه فضائل السور مرتبة،  "فب   ما ابتكر"

وممن صرح  فله كذا، يرغب الناس في القرآن، ؛من الفاتحة إلى الناس، من قرأ كذا ابدء  
 ت الوضع عليه تلوح للعامة فضال  وابن حبان، وال شك أنه موضوع، وعالما ،بوضعه الحاكم

 من ينتسب إلى العلم.عن 
 ""عن أبي   الطويل  "ك ا الحدي "

ـــــي   اعتـــــر  ـــــ ا الحـــــدي  عـــــن أب  ك
 

 ................................... 
 "اعتر  راويه بالوضع" ئل السورالمروي عن أبي بن كعب في فضا ،يعني الحديث الطويل

فسأل عنه من  ،فذهب ،فتصدى له من نذر نفسه للدفاع عن السنة "اعتر  راويه بالوضع" له،
ب فذه ، فذهب إليه، فقال: حدثني به شيخ ببغداد؛فقال: حدثني به شيخ بالبصرة ،ألقاه، فدله

فذهب إليه،  ؛خ بعبادانفذهب إليه، ثم قال: حدثني به شي إليه، ثم قال: حدثني شيخ بواسط؛
فقيل له: من أين  ،فدلوه على شيخ كبير ،فدله على قوم في خلوة من الخلوات من المتصوفة

نسأل هللا - ئل السور؟ قال: إنه هو الذي وضعهفالن عن فالن عن فالن في فضا :لك
الذين  فالعبادة مع الجهل تضر صاحبها أكثر مما تنفعه، فهؤالء المساكين ،-السالمة والعافية
بأمور الدنيا  ،وهذا واقعهم؟ لو اشتغلوا بأمور المعاش ،هل انتفعوا بهذه العبادة ؛انقطعوا للعبادة

في أسواق المسلمين عن هذه العبادة التي تضرهم وال تنفعهم كان أفضل لهم، يعني أدى بهم 
 :-نسأل هللا السالمة والعافية- جهل إلى هذا الحد أن يوضع الحديثال

ـــــدي  ـــــ ا الح ـــــي اعتـــــر  ك ـــر     عـــــن أب ـــه وب ســـما اقت ـــه بالوضـــع ل  راوي
 

 يعني اكتسب من وضعه:
ـــــــــــه ـــــــــــن أودعـــــــــــه كتاب ـــــــــــر م  وك

 

 ................................... 
 

 ،أبي الحسن "كالواحد "أو في غيره  ،في التفسير "وكر من أودعه كتابه" يعني من المفسرين
سماعيل حقي،  ،والبيضاوي  ،والزمخشري  ،والثعلبي وأبو السعود، وكثير من المفسرين الذين وا 

واحدي والثعلبي يوردونه ال علم لهم بالحديث، هؤالء أوردوا هذا الحديث في أواخر السور، ال



 
 

331 
 

330  
330 

 330 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

سماعيل حقي  ،وأبو السعود ،والبيضاوي  ،بإسناده المركب، ومن ذكر كالزمخشري  باإلسناد؛ وا 
سماعيل حقي ذكرنا  ،هذا أشد فال شك أن ؛وجزموا به ،عن اإلسناد اهؤالء أوردوه مجرد   وا 

عليه -باألمس أنه يبرر ذكر هذه األحاديث في هذه السور، ويقول: إن ثبتت عن النبي 
ن لم تثبت ،فبها ونعمت -الصالة والسالم وال نكذب عليه، وال  ،فقد قال القائل: إنا نكذب له ،وا 

 شك أن هذا ضالل.
ـــــــــــه ـــــــــــن أودعـــــــــــه كتاب ـــــــــــر م  وك

 

 صــــــــــــوابه ئكالواحــــــــــــد  مخطــــــــــــ 
 

طئ في ذلك الصواب، إذ الصواب تجنب هذا الحديث؛ ألنه موضوع مكذوب مختلق على مخ
 ،، لكن من ذكره للتحذير منه فهو مأجور، على أن يتم البيان-عليه الصالة والسالم-النبي 

 والتحذير بأسلوب ال يختلف فيه.
 الوضـــــــع علـــــــى الترغيـــــــب وجـــــــوز

 

 ................................... 
 ج

محمد بن كرام  "قوم ابن َكرَّام" يث على الترغيب للناس في الفضائلضع في الحدجوز الو 
ويذكر  ،بالتشديد "قوم ابن كرَّام" المذهب الذي ينتسب إليه الكراميةصاحب  ؛السجستاني
، ويقول محمد بن الهيصم "ك َرام" على لفظ جمع كريم -اأيض  –بالفتح، ويذكر  "كَرام"بالتخفيف 
 من أتباعه:

 .إن الااااااااااااااااااااااذين لاااااااااااااااااااااام يقتاااااااااااااااااااااادوا....
 

 بمحماااااااااااد بااااااااااان ك ااااااااااااَرام غيااااااااااار كاااااااااااارام 
 

  
 نعم؟ البيت لمن؟ معكم الشرح؟ 

 طالب:......
ألبي الفتح البستي، لكن الذي ضبطه بالتخفيف ابن الهيصم، والبيت ألبي الفتح البستي، يمدح 

فه إنما أو تخفي ،ام، وعلى كل حال ال يعنينا تشديدهرَ بن ك   ام، ويقول: إنهفيه محمد بن كرَّ 
وفيهم صالح، وفيهم زهد، لكن هذا الزهد ضرهم، وهذه الغفلة عن تعلم  ،مذهبه مذهب مبتدع

 الكالم فيهم يطول. ؛العلم الشرعي ضرتهم، وفيهم شوب ابتداع في مسائل من مسائل العقيدة
ا في الترهيب وفي الترهيب" "قوم ابن كرام يعني  "جوز الوضع على الترغيب"؛ ألنه جوزه أيض 

 ؛عن المعصية ازجر   "في الترهيب" -اأيض  –وجوزوه  "قوم ابن كرام"لناس في الفضائل ل
أما الكذب عليه و لها،  اتقوية للشريعة وترويج   ال عليه؛محتجين في ذلك بأن هذا كذب له 

، أو شاعر، أو كذاب؛الوارد في الحديث في قول عليه -هذا الكذب على النبي  ه: ساحر مثال 
فال  ؛وتكف الناس على الشر ،ختلق أحاديث تروج الخيرويُ  ،كذب، أما أن يُ -الصالة والسالم

))من كذب برواية:  اوهذا الكالم في غاية السخف والبطالن، تمسكوا أيض   ،-على حد زعمهم-
فالذي هدفه اإلضالل هو الذي يدخل في المنع، وأما من كان  ،ليضل الناس(( اعلي متعمد  



 
  

332 

 002 شرح ألفية احلافظ العراقي

يضل الناس" هذه ضعيفة، ل"لحديث، هذه الرواية ضعيفة، هدفه اإلصالح فال يدخل في ا
{ :-عليه الصالة والسالم-كمل قبل وفاة النبي  والدين كامل؛ م  يَنك  َمل ي  َلك م  د  َم َأك  َيو  ( 3)] }ال 

وعن رسوله  ،، فليس بحاجة إلى ترويج، واقتصار الناس على ما ثبت عن هللا[سورة المائدة
{ ده يكفي:التذكير بالقرآن وح، و كافٍ  يد  ر آن  َمن َيَخا   َوع  ، ومع [( سورة ق25)] }َفَ ك  ر  ب ال ق 

))ليضل  :األسف أن الناس انصرفوا عن التذكير بالقرآن إلى التذكير بالقصص، هذه الرواية
نما هي الم الصيرورة والعاق الناس((  بة؛ضعيفة، ولو قدر ثبوتها الالم فيها ليس الم التعليل، وا 

َن : -جل وعال-كما في قوله  ؛كون عاقبة الناس الضاللمعنى ذلك لت َتَقَطه  آل  ف ر َعو  }َفال 
و ا َوَحَزن ا{ وَن َله م  َعد  ليكون لهم عدو ا هل هم التقطوه  ، عدو ا وحزن ا؛[( سورة القصص1)] ل َيك 

ا لهم؟ ليستفيدوا منه، صار  صارت؛ن العاقبة لك وحزن ا؟ أو التقطوا ليستفيدوا منه؛ ليكون ولد 
 وليست الم التعليل. ،، فهذه الم العاقبةالهم وحزن   اعدو  

عليه الصالة -يعني وضعه على النبي  ا؛كالم   "بعضهم قد صنعا" اأيض   "والواضعون"
"هو الذي اختلق الكالم،  فسه؛من تلقاء ن "من عند نفسه" -والسالم  "وضعا"منهم قد  "وبعو 

 كــــ م بعــــو الحكمــــا فــــي المســــند
 

 ................................... 
 

أو كالم بعض الزهاد، أو كالم بعض الصحابة، ركب له إسناد ورفعه  ،كالم بعض الحكماء
المرفوع  "ك م بعو الحكماء في المسند"أو اإلسرائيليات  ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي 

ا له،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  ايجعلوه مرفوع   إسناد على حديث كما ركب  ؛ ترويج 
عليه الصالة -ركب له إسناد، وال يصح عن النبي  رأس كل خطيئة"،حب الدنيا " :على خبر
إال  افإنه من كالم مالك بن دينار، أو من كالم عيسى بن مريم، وال يروى مرفوع   ،-والسالم

ه الريح، من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن عند أهل العلم في غاية الضعف، شب
 .-عليه الصالة والسالم-ورفع إلى النبي  ،المقصود أنه ركب له إسناد

 ،"نو  وضعه لم يقصد"يعني الموضوع  "ومنه" ،"نو  وضعه لم يقصد"يعني الموضوع  "ومنه"
صالته بالليل حسن  من كثري")": ابن موسى الزاهد الذي حدث به شريك   "نحو حدي  ثابي"

 (،وجهه بالنهار
ــــــرينحــــــو حــــــدي   ــــــي مــــــن كث  ثاب

 

 صـــــــ ته الحــــــــدي  وهلـــــــة ســــــــري 
 

يحدث  اوذكرناه باألمس في المدرج؛ ألن شريك   "،من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار"
))يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا لحديث صحيح:  اوأورد إسناد   ،بالخبر يحدث أصحابه
دخل  ؛-صلى هللا عليه وسلم- وقال: قال رسول هللا ،لما أتم اإلسناد ،هو نام ثالث عقد((
وصالة  ،وعبادة ،فأراد شريك أن يلفت إليه األنظار؛ ألنه صاحب زهد ،ثابت بن موسى الزاهد

من كثرت صالته بالليل ": -بذلك ثابت امريد  - ، وظهر أثر ذلك على وجهه، فقالوقيام ،بالليل
هذا العلم، فظن أن هذا لكنه يغفل عن تعاني  " ثابت صاحب زهد وعبادة،حسن وجهه بالنهار
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ويريد به حديث:  ،اإلسناد لهذا المتن، فصار يرويه بهذه الطريقة، باإلسناد الذي ذكره شريك
من كثرت صالته بالليل حسن وجهه "فصار يرويه به: ، ))يعقد الشيطان على قافية أحدكم((

 ."بالنهار
، وال شك أنه ليس من كالم منه إلى غيره، وهنا جعلوه من الموضوع "سري"يعني غفلة  ""وهلة  
كما -فهو من هذه الحيثية موضوع، وأما إدخاله في المدرج  ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

إلصاق كالم لم  ،-عليه الصالة والسالم-شيء لم يقله النبي  فإنه إلصاق -نبهنا عليه باألمس
اية الحديث د رو بكالمه، ال سيما إذا كان يروى بع -عليه الصالة والسالم-يقله النبي 

إلى آخره،  ))يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثالث عقد(( الصحيح، إذا كان يروى:
وليس  هذا ال شك أنه إدراج كما ساقه بعضهم ت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار"ومن كثر "

ن كان غير بوضع، أما إذا كان يورد كامال    من غير عطف على غيره، فإن هذا وضع، وا 
 يعرف الوضع؟ بمَ ، مقصود، وبعضهم يقول: إنه شبه الوضع
ـــــــا ـــــــاإلقرار وم ـــــــر  الوضـــــــع ب  ويع

 

 نــــــــــــــــــزل منزلتــــــــــــــــــه وربمــــــــــــــــــا 
 

بأن يعترف الواضع بأنه هو الذي  ؛من واضعه "باإلقرار"يعني للحديث  ويعر  الوضع""
وضعه، واعترف بعض الزنادقة بأنه وضع أحاديث، واعترف بعض المبتدعة أنهم إذا هووا 

"ويعر  بأنه موضوع فهذا االعتراف وهذا اإلقرار يكفي للحكم على الخبر  ا،صيروه حديث   اشيئ  
كأن يحدث بحديث يرويه عن  "وما نزل منزلته" من واضعه "باإلقرار"يعني للحديث  الوضع"

ا ال يحتاج إلى إقرار شيخ يعرف أن هذا الشيخ مات قبل والدة المحدث عنه، ومن األحاديث م
قال  اأو لم يسمعه؟ فور   ،هل سمع من أبي هريرة ؛اختلف بعض الناس في الحسن وال اعتراف:

 :-صلى هللا عليه وسلم- بعضهم: حدثنا فالن عن فالن عن فالن عن فالن قال رسول هللا
هذا ينزل  هذا ما يحتاج إلى إقرار، مثل هذا ال يحتاج إلى إقرار، "سمع الحسن من أبي هريرة"

، ال سيما إذا ادعى ايكون لفظه ركيك  بأن للفظة  ة"كَّ "بالر   وضعه  "يعر " ،"وربما"منزلة اإلقرار 
في غاية الفصاحة، أو بركة  -عليه الصالة والسالم-المحدث أنه يرويه باللفظ؛ ألن النبي 

أو يكون فيه كالم ال يليق بمقام النبوة، فإن هذا  ،بأن يشتمل على اجتماع نقيضين معناه؛
كما قال الربيع بن خثيم  ا؛ضوع، وال شك أن لألخبار الصحيحة نور  يعرف به أن الخبر مو 

 لغيره ظلمة كظلمة الليل يعرف بها"،كضوء الشمس يعرف به، و  اإن للحديث ضوء  "وغيره: 
 .-وهللا المستعان-وللموضوعات ظلمة يقشعر منها سامعها 

ف لإلطالق، ابن دقيق واألل ،يعني قد استشكال "قلي: استشك ": -يقول الحافظ العراقي-قلت 
ل ينبع، ابن الثبجي نسبة إلى ثبج البحر؛ ألنه ولد على ثبج البحر قرب ساح "الثبجي"العيد 

الطالع السعيد في "قرب ساحل ينبع على ثبج البحر، وأخطأ محقق  دقيق العيد ولد هناك؛
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األدفوي صاحب هذه ابن دقيق العيد كان يكتبها، فقال  "الثبجي" ..،فإنه "معرفة علماء الصعيد
يكتب  -يعني ابن دقيق العيد-وكان يكتب بخطه الثبجي، وكان  ،قال: الثبجي "الطالع السعيد"

فالمعلق قال:  ،يعني هذه النسبة كان يكتبها بخطه؛ ألنه ولد على ثبج البحر بخطه الثبجي؛
كالم خر ال، وهو نوع يعرف بالتعليق إلى آالخط الثبجي هو الذي تختلط حروفه بعضها ببعض

 ،والمراد أن ابن دقيق العيد ينتسب إلى ثبج البحر ،الذي علق به، فجعل الخط هو الثبجي
 ويكبت هذه النسبة بخطه.

 عرفنا نسبة إلى ثبج البحر، "الثبجي"يعني ابن دقيق العيد  "قلي: استشك "
................................... 

 ج

ـــــــى   الثبجـــــــي القطـــــــع بالوضـــــــع عل
 

يقول: ما يكفينا أن يعترف الواضع؛ ألن الواضع كذاب، فكيف نصدقه  واضع""ما اعتر  ال
، استشكل ابن دقيق العيد الحكم اكذاب   ابوضع الخبر، يعني هذا يلزم عليه أننا نصدق شخص  

 "على"بالوضع بمجرد االعتراف بالوضع 
ــــد يكــــ ب ــــر  الواضــــع إ  ق  مــــا اعت

 

 ................................... 
 

إذا أراد تنفير الناس عن  اعترافهيكذب في اعترافه؛ ومتى يكذب في اعترافه؟ يكذب في قد  
ممن يعترف أنه وضع  ؛فيأتي من أتباع اإلمام الثاني ،يعني حديث يستدل به إمام الحديث؛

ال ما  ،فيبطل استدالل من يتبع اإلمام على هذا الحديث ،ليرده الناس ؛هذا الحديث ظاهر وا 
هو الذي قتل فالن، وهو كذاب في اعترافه،  ي بعض الناس يعترف أنه قاتل؛؟ يعنهو بظاهر

ا من نعتق لنا شخص   ؛من أن أنتحر بدون مقابل هو من األصل يريد أن ينتحر، فيقول: بدال  
يعني هذا الذي  يرد بهذا االعتراف؛يقتل بهذا االعتراف، والحديث  القتل، فيعترف بأنه قتل؛

ال ما نرده؟ هل يستحق  ،نرده ؛الحديث إال من طريقه ، إذا لم يردناهوكذب في اعتراف ،اعترف وا 
 ولو كذب في اعترافه. ا،مثل هذا أن يقبل حديثه؟ أبد  

بلى نرده أي المروي العتراف راويه بأقل األحوال بما  "بلى نرده": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 يقتضي الفسق،

................................... 
 

 رده وعنـــــــــــه نضـــــــــــرببلـــــــــــى نـــــــــــ 
 

ال نحتج به مؤاخذة له باعترافه، لكنه ليس بقاطع بالفعل، لكن إذا وجد من طريق ف أي نعرض؛
ن دار الحديث على هذا الذي  آخر يثبت به، فال عبرة بهذا الحديث وبهذا االعتراف، وا 

 فإنه ال تجوز روايته على أي حال. ،اعترف
 .وهللا أعلم

 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،ده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عب
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 006 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين. 
 : المقلوب:-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 :وقســـــموا المقلــــــوب قســــــمين إلــــــى
ـــــــــــره ـــــــــــا بواحـــــــــــد نظي  كـــــــــــي يرغب

 ومنــــــــــــه قلــــــــــــب ســــــــــــند لمــــــــــــتن
ــــــــة لمــــــــا  ــــــــى ببــــــــدادافــــــــي ما   أت

 وقلـــــــب مـــــــا لـــــــم يقصـــــــد الـــــــرواة
ـــــــــاني ـــــــــ  البن ـــــــــي مجل ـــــــــه ف  حدث
ـــــــــــر ـــــــــــي جري ـــــــــــن ثاب ـــــــــــه ع  فظن

 

 ا بـــــــراو أبـــــــد مـــــــا كـــــــان مشـــــــهور   
ـــــــه ـــــــا اســـــــتبربلإل في  اغـــــــراب إ ا م

 نحــــــــو: امتحــــــــانهم إمــــــــام الفـــــــــن
 د اإلســــــــــــــــناداوجــــــــــــــــوَّ  فردهــــــــــــــــا
  ..((إ ا أقيمـــــــي الصـــــــ ة))نحـــــــو: 
ـــــي عثمـــــان حجـــــاج ـــــن أب ـــــي اب  اعن

 بينــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــــرير
 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،رب العالمينالحمد هلل 
 وصحبه أجمعين.

 أما بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

وهو تبديل شيء بآخر، وهو من أقسام الضعيف،  ،وهو اسم مفعول من القلب "المقلوب"
: لاي السند له أقسام؛ ولذا قالقلب فالمقلوب من أقسام الضعيف، ويقع في السند والمتن، و 

ا وسهو ا، قسموه إلى يعني إلى قسمين "قسمين" اسند   "المقلوب"يعني المحدثين  "وقسموا" : عمد 
" ا"مشهور  يعني الحديث الذي كان  "ما كان"أحدهما  قسمين: كسالم بن عبد  ؛شهرته براو براو 

كنافع؛ يعني أبدل سالم بنافع أو  في الطبقة "نظيره"من الرواة  "بواحد" ،"أبد "هللا بن عمر 
لكنه من العلل غير المؤثرة؛  ا،أو سهو   ا،كان هذا القلب عمد   العكس؛ هذا قلب، هذا قلب سواءٌ 

ولم يتوصل  ،كالهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة، نظير ما إذا أهمل الراوي  اونافع   األن سالم  
، أو إلى حقيقته ثم  ا،كان الراوي سالم   فهو على ثقة، سواءٌ ، فأينما دار حماد؛ كسفيان مثال 

ن كان سالم   ،أبدل بنافع أو العكس عند األكثر أجل من نافع، فمثل هذا قد  افكالهما ثقة، وا 
ن  يترتب عليه نزول يسير في الحديث لكنه ال يترتب عليه رد الحديث فمثل هذا اإلبدال، وا 

تقانه إال أنه ال يقدح  في المروي على ما تقدم في بعض العلل قدح في حفظ الراوي وضبطه وا 
 ؛أو سهو ،ها لصحة الخبر هي العلل القادحة، إذا كان عن عمدؤ التي ال تقدح، والمشترط انتفا

 :-تعالى رحمه هللا-كما قال الناظم  ؛فإن كان عن عمد فأبدل سالم بنافع
ـــــــــــا  بواحـــــــــــد نظيـــــــــــره كـــــــــــي ي رغب

 

 ................................... 
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عن سالم عن عشرة من الرواة، ثم يأتي واحد  األنه قد يكون محفوظ   "فيه" هذه لإلطالقواأللف 
فيجعله عن نافع، والمحدثون إذا ظفروا بطريق غير المشهور، غير المتداول بين الرواة  ،منهم

أقوى من  ؛وعن نافع معا ،فرحوا به؛ ألنه طريق جديد للخبر، فكون الحديث يروى عن سالم
 قلب ا؛ ثم أورده واحد منهم عن نافع ،فإذا كان عشرة يروونه عن سالم ،أحدهما كونه يروى عن

يرغب فيه المحدثون؛ ألنه طريق آخر للحديث، ووقوفهم على طريق ال شك أنهم يفرحون به 
سالم فال داعي لنقله عن ن: هذا األمر ال يعنينا ما دام ثبت الخبر عن و أشد الفرح، ما يقول

، وأكثر من إذا كان للحديث أكثر من مخرج ،كثرتها ؛ن بمثل هذه الطرق فهم يفرحو  نافع، ال؛
أو حل إشكال في مسألة  ،، كما أن العلماء إذا ظفروا بفوائد علميةاشديد   افرحوا به فرح   راٍو؛

ولذلك  ؛وقصدهم ،، وهذا األمر يعنيهم، وهو جل اهتمامهماشديد   ايفرحون بذلك فرح   ؛علمية
 اأحيان   وقف على شيء لم يقف عليه غيره، من حل اإلشكال، إذاتجدون من يكرر الحمد 

 ،ويوفق لحل هذا االختالف ،يكون هناك بين بعض النصوص اختالف، فيقف عليه العالم
-وكم وجدنا للحافظ ابن حجر يقول: وهذا توفيق من هللا  ،والجمع بين هذه النصوص المختلفة

والشكر؛ ألنه انحل عنده  ،، يكرر الحمد..وله ،وله الحمد ،وله الحمد ،فله الحمد ،-جل وعال
-أو يحله بنفسه هذه من نعم هللا  ،متطاولة، ثم يقف عليه هذا اإلشكال، وقد تطلب حله مددٌ 

وينبغي أن يكون طالب العلم على هذه الحالة، وعلى هذا المستوى  ،على العالم ،-جل وعال
وال  ،ويكتبها ،يدونها ،ما وقف على فائدة عزيزة يفرح إذا ا،منقح   ا،محرر   ا،للعلم، مكتشف   امحب  

فالحديث معروف بسالم، وتداوله  ،غير الطريق المشهورة افإذا وجد طريق   ،يتركها بحيث ينساها
  ..يرغبون  "كي يرغبا"عن نافع، يفرحون بهذا  ، ثم يأتي به راوٍ الرواة على هذا األساس

................................... 
 ج
 ج

ـــــــ  ـــــــا اســـــــتبربافي  ه لإلغـــــــراب إ ا م

 

ال شك أنه  ؛كي يرغب فيه أهل الحديث ؛من أجل اإلغراب ايعني الراوي الذي يقلب السند عمد  
ن كان عن سهو ،آثم ذا كان ثقة وأكثر من ذلك فإنه يجرح، وا  وكثر  ،ومغرر بأهل الحديث، وا 

هذه الطريقة بإبدال يكون القلب ب اوحفظه أحيان   ،ذلك في حديثه ال شك أنه مؤثر في ضبطه
براو نظيره من طبقته كما مثلنا بسالم ونافع، وقد يكون القلب في الراوي الواحد، الراوي  راوٍ 

ا، فيجعل نصر بن علي؛ علي بن نصر، ومرة بن واالبن أب   ا،قلب، فيجعل األب ابن  الواحد يُ 
احد من الرواة هذا قلب، إذا قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، جاء و  كعب؛ كعب بن مرة؛

قال: حدثنا علي بن نصر الجهضمي، وأحدهما أب لآلخر، لكن كالهما يشتركان في الرواية 
عن االبن والعكس، وقل مثل  امروي   اعن بعض الرواة، فيجعل الحديث المروي عن األب حديث  

 حصل قلبه من بعض الرواة، وهذا قلب في اإلسناد. ؛ومرة بن كعب ،هذا في كعب بن مرة
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"ومنه قلب  ؛ في القلب المتعمدوهذا يدخل في العمد ،وهو القسم الثاني من قلب اإلسناد ومنه
يعني يركب على هذا المتن  فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر؛ "لمتن"يعني سند تام  سند"
 "قلب سند"يعني القسم الثاني من العمد  "ومنه"غير السند الذي روي من طريقه،  آخرَ  اسند  
 ببغداديعني المحدثين  "نحو امتحانهم" ا تام اآخر   ايجعل هذا المتن يركب له سند  ف "لمتن"تام 
يعني المحدثين ببغداد  "نحو امتحانهم" -تعالى رحمه هللا-وشيخ الصنعة البخاري  ،إمام الفن""

 ،يحضر فيه ااجتمعوا فيه ووعدوه يوم   ا،فإنهم لما سمعوا بمقدمه ضربوا له مجلس   "إمام الفن"
وامتحنوه في هذا المجلس، تم امتحانه في هذا المجلس في  ،ر معه المحدثون ببغدادويحض

وزعوا عليهم مائة  ،وا أمرها إلى عشرة من طالب الحديث، عشرة من الطالبلُ مائة حديث، وكَ 
حديث، وكل هذه األحاديث مقلوبة األسانيد والمتون، جعلوا متن الحديث األول لسند الحديث 

-رحمة هللا عليه-وجاء إمام الفن  ،لى تمام المائة، فلما تم اجتماعهم وحضرواالثاني والعكس إ
فسأله عن الحديث األول، ما تقول فيما رواه فالن عن فالن عن  انتدب له األول من العشرة، ،

فقال: ال أعرفه، ثم سأله عن  كذا؟ -صلى هللا عليه وسلم- فالن عن فالن قال رسول هللا
وفي كلها يقول: ال  ،ال أعرفه، ثم سأله عن الحديث الثالث إلى العاشر الحديث الثاني فقال:

وصنع كما صنع األول، واإلمام البخاري في ذلك كله  ،أعرفه، ثم انتدب له الثاني من العشرة
أتموا أحاديثهم التفت إلى  ؛ثم الرابع إلى العاشر، فلما تم العشرة ،يقول: ال أعرفه، ثم الثالث

صوابه كذا وكذا، فرد المتن إلى  يثك األول الذي قلت فيه كذا وكذا؛حداألول، قال: أما 
على الترتيب الذي ألقيت عليه األحاديث  ،إسناده، واإلسناد إلى متنه، والثاني قلت كذا وكذا

 ،ثم الثالث ،ثم الثاني ،فأعادها على الصواب إلى أن أتم العشرة بالنسبة لألول ،بقلبها ،بخطئها
في  -تعالى رحمه هللا-فتمت المائة حديث على الصواب، لما كان  ،لعاشرثم الرابع إلى ا
يعني  ا؛وهو يقول: ال أعرفه، ال أعرفه، الجهال قضوا عليه بأنه ال يفهم شيئ   ،العرض األول

مائة حديث ما يعرف منها وال حديث، ويقال له: محدث، والذين يفهمون ويعرفون الحديث على 
فهم يعني انتبه الرجل لما دبر له  ، قالوا: فهم الرجل؛واحد منهموأهل الشأن من أول  ،وجهه

 واعترفوا له بالفضل. ،أذعنوا له ،، وبعد أن ردها إلى صوابهارحمه هللا
 ومنــــــــــــه قلــــــــــــب ســــــــــــند لمــــــــــــتن

 ج

ــــــــى ببــــــــدادا ــــــــة لمــــــــا أت    فــــــــي ما 

ـــــــــن   نحـــــــــو امتحـــــــــانهم إمـــــــــام الف
 

................................... 
 

 وبالذال المعجمة ،ويقال: بالدال بغداد ،واأللف فيه لإلطالق ،العظيمبغداد البلد المشهور 
 "فردها" عجمة وبالنون، بغذان، وهذه األلف لإلطالقوبالذال الم ،بغداد بالدال المهملة وبالنون؛

، ولم وجود اإلسنادا "وجود اإلسنادا"تون إلى أسانيدها في المائة كلها رد الم -تعالى رحمه هللا-
عليه موضع مما قلبوه وركبوه، فأقر الناس  ، أو ركبوه، ولم يخفوضع مما قلبوهعليه م يخف

، يعني كونه يردها إلى الصواب؛ حفظه وأغرب من حفظه لها ،وأذعنوا له باإلمامة ،له بالحفظ
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وهذا النوع  ،-اأيض  –على الترتيب الذي أورد عليه، وردها إلى صوابها مرتبة  ؛ها مرتبةلخطئ
وال يستغرب  ،بهذه المثابة -تعالى رحمه هللا-واإلمام البخاري  ،قصد االمتحانيفعله العلماء ب

 منه أن يصنع مثل هذا.
واآلن لو يطلب من مجموعة من طالب العلم الذين حفظوا األربعين النووية من صباهم بدون 

 والعكس إلى تمام ،يعني بالصحابي فقط، يجعل صحابي الحديث األول للحديث الثاني ؛أسانيد
وهو  ،فمن ردها يعد إمام الوقت، وأنا أعرف من يطلق عليه المحدث الفاعل التارك ،األربعين

 ،يعني مجرد كون اإلنسان عنده ميل إلى الحديث ألربعين، بيننا وبين القوم مفاوز؛ال يحفظ ا
يوصف بأنه المحدث الفاعل التارك،  ؛أو يقرئ بعض كتب الحديث ،أو رغبة في الحديث

ذا كتبواتجدون بعض ا أشيد بهم ورفعوا فوق  ؛أو فعلوا ،أو قدموا ،لشباب يكتب عنهم كذا، وا 
وهم ال زالوا في مصاف طالب العلم، ومع ذلك ال ننكر أن من طالب العلم من قطع  ،منازلهم
 في هذا الشأن، لكن دون وصولهم إلى مصاف األئمة خرط القتاد. اطيب   اشوط  

، وأن ال يتفرق اجوزه أهل العلم شريطة أن ال يثبت حديث   وهذه القصة وهذا االمتحان المتعمد
ذا كانت مكتوبة واالمتحان تحريري فيها ال بد  ،أهل المجلس إال بعد االطالع على الصواب، وا 

فيظن أن هذه األسانيد صحيحة لهذه  ؛أن تتلف األوراق في مكانها؛ لئال يطلع عليها
في المكان الذي يجرى فيه  ؛حق في موضعهوبيان ال ،األحاديث، فال بد من بيان الصواب

أنكرها بعض من ينتسب إلى االمتحان، وهذه القصة امتحان أهل بغداد لإلمام البخاري 
مطلع السند: وقال في  ،لماذا؟ ألن ابن عدي يرويها في جزء له سماه شيوخ البخاري  التحقيق؛

فهم مجاهيل، ومن  ،ابن عدي وهؤالء الشيوخ أبهمهمعدة من شيوخنا،  "حدثنا عدة من شيوخنا"
وليست بغريبة أن يقع امتحان لمثل هذا اإلمام الذي طار سيطه في  ،يصحح مثل هذه القصة

ال يبعد أن يمتحن بمثل هذا، الذي يصحح مثل هذه  ؛وطبق المشارق والمغارب ،اآلفاق
ن كانوا مجاهيل إال أنهم جمع، وال ،القصة، الذي يصححها يقول: إن هؤالء الشيوخ  يمكن أن وا 

الجمع من المجاهيل يجبر  ؛بل لجمع، وجمع المجاهيل ؛يقول ابن عدي عدة لواحد أو الثنين
المتن متن القصة ليس فيه  وال مانع من ثبوتها، ، فعلى هذا تكون القصة ثابتة،ابعضهم بعض  

 وفعلوه قبل هذه ،امتحان معروف، وفعله العلماء بعد هذه القصة ،ما ينكر؛ ألن هذا معروف
 القصة، مسألة االمتحان معروفة.

 والقسم الثاني الذي هو قسم السهو من المقلوب في السند:
ــــــــرواة ــــــــم يقصــــــــد ال ــــــــب مــــــــا ل  قل

 ج

 ................................... 
 

 اووهم   ا،يعني قلبه بل وقع سهو   قلب ما لم يقصد الرواة؛
 ))إ ا أقيمـــــــي الصـــــــ ة..((نحـــــــو: 
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 .فال تقوموا حتى تروني(( ؛))إذا أقيمت الصالة :نحو
 ؛ثابت بن أسلم المعروف نسبة إلى بنانة "في مجل  البناني"يعني حدث الحديث  "حدثه"

 محلة بالبصرة
ـــــــــاني ـــــــــ  البن ـــــــــه فـــــــــي مجل  حدث

 

 حجاج.............................. 
 

 "حد "فاعل 
................................... 

 ج

ـــــي عثمـــــان  ـــــن أب ـــــي اب  حجـــــاج أعن
 

عن عبد  ، حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثيروعثمان هنا مصروف للوزن 
 :-صلى هللا عليه وسلم- هللا بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي

ـــــــــاني ـــــــــ  البن ـــــــــه فـــــــــي مجل  حدث
 

ـــــي عثمـــــان  ـــــن أب ـــــي اب  حجـــــاج أعن
 

 عن النبي -قتادةأبي –بن أبي قتادة عن أبيه  عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا :كما قلنا
وبهذا يعلم أن  ،))إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حتى تروني((، قال: -صلى هللا عليه وسلم-

السنة أن ال يقوم المأموم حتى يرى اإلمام، وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن القيام إنما يشرع 
وفي  ،الصالة، وفيه حديث مخرج عند البيهقيعند قول المؤذن: قد قامت الصالة، قد قامت 

فالخبر ضعيف، وهذا الحديث صحيح، في  ؛وهو مضعف ،إسناده الحجاج ابن أرطأة
؛ ألنه قد يبدأ بإقامة فال تقوموا حتى تروني(( ؛))إذا أقيمت الصالة وغيرهما: ،الصحيحين

بحيث من كان في الصالة منذ دخول اإلمام المسجد، والمسافة بعيدة حتى يصل إلى مكانه 
وحينئٍذ فال يقومون حتى يروه؛ ألنه  ،الصف األول ال يرون اإلمام إال إذا وصل إلى المحراب

 قد يطرأ لإلمام.
 طالب:......

 ؟..."قد"حديث القيام عند 
 طالب:......

مخرج عن البيهقي، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مضعف؛  ..."قد"مضعف، القيام عند  نعم،
عليه الصالة -؛ فيشق عليه، والنبي اأ لإلمام ما يطرأ له، ثم يستمر المأموم قائم  ألنه قد يطر 

أن عليه  -عليه الصالة والسالم-دخل مرة إلى المسجد فأقام بالل، فذكر النبي  -والسالم
))إذا أقيمت الصالة؛ : -عليه الصالة والسالم-، وذهب ليغتسل، ثم رجع وهم قيام، فقال غسال  

فيطول بهم القيام،  -عليه الصالة والسالم-لئال يشق على أمته ؛ ى تروني((فال تقوموا حت
فمثل هذا ينبغي لإلمام أن  ؛ويحتاج إلى أن ينتظره الناس ،يعرض ألحد حاجة باإلمام، فيكلمه

 :ال يشق على المأمومين
ـــــــــاني ـــــــــ  البن ـــــــــه فـــــــــي مجل  حدث
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بت عن جرير بن حازم أبو النظر، فرواه عن ثا "جرير"اني البن "عن ثابي"أي الحديث  "فظنه"
 :"بينه حماد الضرير"أنس، 

ـــــــــــر ـــــــــــي جري ـــــــــــن ثاب ـــــــــــه ع  فظن
 

 بينــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــاد الضــــــــــــــــــرير 
 

فظنه عنه  ،فظنه عن ثابت حينما حدث به في مجلسه ،فظنه أي ظن الحديث جرير بن حازم
م فيما قاله، وهم في كما بين ذلك حماد بن زيد الضرير، وقال: وهم أبو النظر جرير بن حاز 

 ذلك.
أما مقلوب المتن فله أمثلة، له أمثلة منها: حديث السبعة الذين هذا بالنسبة لمقلوب السند، 

))ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم  :يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله، وفيهم
فق عليه، وجاء في وهو المت ،وهذه هي الجادة، وهذا هو الصواب ،شماله ما تنفق يمينه((
ومعلوم أن اإلنفاق واألخذ  ،))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله((رواية في الصحيح: 

 ،))حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله(( :واإلعطاء إنما يكون باليمين، والرواية في مسلم
لم به من والحفاظ حكموا على هذه الرواية بأنها مقلوبة، وعندي أنه يمكن توجيهها على وجه تس

ويصان الصحيح من الحكم على هذه الرواية بالضعف؛ ألن المقلوب من قسم  ،الحكم بالقلب
الضعيف، ويصان الرواة الثقات من الوهم في هذا الحديث، فيقال: إن اإلنسان األصل فيه أن 
ينفق بيمينه، وعلى هذا جاءت رواية األكثر، وقد يحتاج في بعض المواطن أن ينفق بشماله ال 

 ،لبخاري ا والمقام مقام إخفاء، فقد يحتاج إلى اإلنفاق بشماله، في الحديث الصحيح في ،يماس
 ا؛ تأتي علي ثالثة، وعندي منه دينار إال دينار  ا))ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهب  وغيره: 

أرصده لدين، حتى أقول به هكذا، وهكذا، وهكذا؛ عن يمينه، وعن شماله، ومن أمامه، ومن 
قد يعطي أكثر من واحد في آن واحد، فيحتاج إلى  ؛من النفقة افإذا كان الشخص مكثر   ((خلفه

 ؛أن ينفق بالشمال إضافة إلى اليمين، وقد يضطر إلخفاء الصدقة أن تكون بالشمال ال باليمين
ثم سلمها للسائل اطلع  ،كأن يكون عن يمينه أناس وعن يساره سائل، فإذا أخرج الصدقة بيمينه

لم يطلع عليها من بيمينه ال  ؛وأعطاه إياها بشماله ،لكنه إن أخرجها بشماله ،يمينهمن عن 
سيما والمقام مدح إخفاء الصدقة، وبهذا نصون الصحيح، بمثل هذا الكالم نصون الرواة الثقات 

ت وَن الزََّكا} :إلى أن ينفق بشماله، وفي سورة المائدة -اأحيان  –من الوهم، فالمنفق يحتاج  َة َوي   
قالوا: إن هذه اآلية نزلت في علي بن أبي  ؛وهم راكعون  ،ة[( سورة المائد55)] َوه م  َراك ع وَن{

وهو راكع، ليأخذ  ،فمد يده إلى السائل ،وفي أصبعه خاتم ،إذ جاء سائل وهو راكع ؛طالب
وليس له إسناد يثبت به، وهذا من وضعهم، وليس  ،الخاتم، وهذا من وضع الشيعة، وال يثبت

ت وَن الزََّكاَة َوه م  َراك ع وَن{} :لمراد بقوله: وهم راكعون الحالية، أنهم ينفقون ا ( سورة 55)] َوي   
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 ،ويؤدي الزكاة ،، بل في هذه اآلية مدح لمن يتصف باإلنفاقاأبد   ؛حال كونهم راكعين، ة[المائد
 يحافظ على الصلوات. اوأيض   ،ويتصدق على الناس

يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن  ))إن بالال   :ا بالقلب في المتنمن األحاديث التي يمثل له
))إن ابن أم مكتوم : حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الروايات العكس ابن أم مكتوم((

ومنهم من يحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين  ،يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالل((
لكن الحفاظ حكموا  ل،بل قبل، ومرة يؤذن ابن أم مكتوم قرة يؤذن بالم ؛فيقول: أن األذان نوب

يقول: إن اإلجابة على مثل هذه  من ومن أهل العلمقلب، على الرواية الثانية بالوهم وال
الروايات التي حكم الحفاظ عليها بالقلب يقضي على كثير من علل الحديث التي أبداها 

لماذا؟ ألنها عارضت ما  األحاديث التي رأوا أنها مقلوبة؛ األئمة، األئمة إنما حكموا على هذه
وحمل كل منها  ،فحكموا عليها بالقلب، لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات ،هو أقوى منها

فالجمع إذا  ،على وجه يصح فال داعي للقول بالقلب، ال سيما وأن القلب ضعف في الخبر
 أمكن أولى من الترجيح.

وليضع يديه  ،))إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك البعيرب حديث البروك: مما قيل بأنه مقلو 
رحمه -قال ابن القيم: إنه مقلوب، وأجلب على ذلك بجميع ما أوتي من قوة بيان  قبل ركبتيه((

مام من أئمة  ،وأطال في تقرير ذلك -هللا وقلده علماء كبار، وال شك أنه أهل ألن يقلد، وا 
والعصمة لرسله، ابن القيم  ،وص يكاد أن يبلغ الكمال، لكن الكمال هللالمسلمين، وفهمه للنص

، قرر أنه مقلوب، مع أنه مصحح من قبل جمع من الحفاظ المتقدمين من األئمة الكبار
إذا  -صلى هللا عليه وسلم- الذي قال فيه: كان رسول هللا ومرجح على حديث وائل بن حجر

من صححه من األئمة يرد  ادعاه ابن القيم حقيقة   سجد وضع ركبتيه قبل يديه، القلب الذي
وال  ،التفقوا على ضعفه اومن رجحه على حديث وائل ينفي القلب؛ ألنه لو كان مقلوب   ،القلب

نه ال قلب فيه، إذ لو كان على الجادة، فمقتضى قول من صححه إ ما رجح على ما جاء ماثال  
 .ان يكون مرجوح  والقتضى أ ا،القتضى ذلك أن يكون ضعيف   امقلوب  

والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ أشرنا إلى نفي هذا  ،طيب كيف يكون هذا الخبر غير مقلوب
 ،نا بسطناها في مواضعنالقلب في مناسبات كثيرة، وال مانع من أن نشير إشارة سريعة؛ أل

 وملها كثير من اإلخوان.
إذا سجد أحدكم فال يبرك كما يبرك )) أنا أقول: ال قلب في هذا الحديث؛ بل آخره يشهد ألوله:

ويفرق  ،يعني فال يرمي بنفسه على األرض بقوة، كما يفعل البعير بحيث يثير الغبار البعير((
 ،فإذا وضع يديه مجرد وضع على األرض ،الحصى، بل يضع يديه مجرد وضع على األرض

ذا وضع يديه على األرض بقوة  برك، وفي صحيح قال يفإنه حينئٍذ ال يقال له أنه برك، وا 
 "-صلى هللا عليه وسلم- على ركبتيه بين يدي النبي -رضي هللا عنه-فبرك عمر " :البخاري 
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ه، الصورة في تقديم اليدين ييعني أنه نزل على األرض بقوة، من هول الموقف فبرك على ركبت
 ألن البعير من األصل يديه على األرض ما كانت يداه ؛على الركبتين ال يمكن أن تشابه

وبين بروك  ،مرفوعتان ثم يهوي بهما إلى األرض فال مطابقة بين من قدم يديه على ركبتيه
يشبه بروك البعير؛ ألن  البعير، المشابهة إنما تكون إذا هوى على األرض بقوة فإنه حينئذٍ 

برك كما  :قلنا ؛وفرق الحصى ،وفرق الحصى، فإذا أثار الغبار ،البعير إذا برك أثار الغبار
وسمع لركبتيه صوت، وبعض الناس يخلخل  ،لبعير، ولو قدم ركبتيه على يديه بقوةيبرك ا

البالط إذا نزل على األرض بقوة، نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار؛ ألنه يقدم ركبتيه على 
 يديه.

 ،إن ركبتي البعير في يديه :ليس وجه الشبه في تقديم اليدين على الركبتين، وال داعي أن نقول
نهي عنه أن نشابه البعير في نزولنا على األرض بقوة، أما إذا مغير ذلك، إنما نقول: ال أو في

ن فوق قبل ذلك، ويدي البعير ن فال مشابهة؛ ألن اليدين مرفوعتانزلنا على األرض برفق وهو 
فال مشابهة بوجه من الوجوه اللهم إال إذا نزلنا بقوة، نكون حينئٍذ  ،على األرض من األصل

 البعير، يقال: برك البعير، وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى.أشبهنا 
مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين ال بد أن يقول مثل هذا الكالم، ومان يصاحح 

ال إذا قلنااا وهااو  هن الحااديث مقلااوب كيااف يصااححإ :الحااديث ال بااد أن يقااول مثاال هااذا الكااالم، وا 
وبهااذا رجااح علااى  ،ل، ولحااديث أبااي هرياارة شاااهد عاان اباان عماارمقلااوب، الااذي ياارجح حااديث وائاا

-ن النباي إ :في تقديم اليدين على الركبتين، يقاول هحديث وائل، الذي يرجح يقول بمثل ما قلنا
 ،إذا سااجد وضااع ركبتيااه قباال يديااه، فااالمنظور إليااه هااو مجاارد الوضااع -عليااه الصااالة والسااالم

ولااذا شاايخ اإلسااالم ياارى  ، أو بااالركبتين؛الياادينكااان ب ؛ سااواءٌ والناازول إلااى األرض برفااق وهااون 
ن شاااء قاادم ركبتيااه، المنظااور إليااه هااو مجاارد يااه، التخيياار بينهمااا، فهااو مخياار إن شاااء قاادم يد وا 

أو علاى الاركبتين، وفارق باين  ،كاان علاى اليادين وبين الباروك ساواءٌ  وفرق بين الوضع، الوضع
األرض، وضااع المصااحف  وبااين أن ترمااي المصااحف علااى ،أن تضااع المصااحف علااى األرض

وتضاعه  ،وتريد أن تسجد مثال   ،إشكال، يعني تحمل المصحف بيدك هعلى األرض جائز ما في
هذا ما فيه إشاكال؟  ؛إشكال، لكن إذا رميت المصحف على األرض ههكذا ما في ،على األرض

لااى هااذا، واألمثلااة عمثاال ، فينتبااه ل-جاال وعااال-ال، هااذا خطاار عظاايم، هااذا اسااتخفاف بكااالم هللا 
مكان اإلجابة عليها   سهل يعني. -اأيض  –ذلك كثيرة، وا 

 اقرأ الذي بعده؟
 تنيهاي

ـــــــ ن تجـــــــد متن   فقــــــر: ضــــــعيف أ  بهــــــ ا فاقصــــــد  ضـــــــعيف الســـــــند اوا 
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ـــــــــــــاء ـــــــــــــا بن  او  تضـــــــــــــعف مطلق
ــــــــــــفبســــــــــــند مجــــــــــــوَّ  ــــــــــــر يق  د ب

 بيــــــــــان ضــــــــــعفه فــــــــــ ن أطلقــــــــــه
ن تـــــــــرد نقـــــــــ     لـــــــــواه أو لمــــــــــا وا 

ـــــــ  روى واجـــــــزمفـــــــأي بتمـــــــريو كي 
ـــــر موضـــــو  رووا ـــــي غي  وســـــهلوا ف

 عقا ــــــــــدبيانــــــــــه فـــــــــي الحكــــــــــم وال
 

 اعلــــــــى الطريــــــــ  إ  لعــــــــر جــــــــاء
ــــــــم إمــــــــام يصــــــــف ــــــــى حك   اك عل
 فالشــــــــــيخ فيمــــــــــا بعــــــــــده حققــــــــــه
 يشــــــــــــــك فيــــــــــــــه   ب ســــــــــــــنادهما
ـــــــاعلم ـــــــال ف ـــــــا صـــــــ  كق ـــــــر م  بنق
ـــــــن غيــــــر تبيــــــين لضــــــعف ورأوا  م
ــــــر واحــــــد ــــــن مهــــــد  وغي  عـــــــن اب

 

اا توضااح بعااض األحكااام  ،لألصاال اباان الصااالح اهااذه التنبيهااات الثالثااة التااي ذكرهااا المؤلااف تبع 
 وغير ذلك. ،المتعلقة بما مر مما حكم بضعفه

اياة الضاعيف مان غيار إساناد الجازم بنسابته إلاى و تضعيف السند ال يقتضي تضاعيف الماتن، ور 
بصاااايغة  -عليااااه الصااااالة والسااااالم-خطااااأ، باااال يااااروى عنااااه  -عليااااه الصااااالة والسااااالم-النبااااي 

ة غيار الموضاوعة ال تجاوز فاي األحكاام التمريض، ال بصيغة الجزم، ورواية األحاديث الضاعيف
ااا ،وتجاااوز فيماااا ساااوى ذلاااك ،والعقائاااد  اهاااذه التنبيهاااات الثالثاااة هاااي التاااي تحااادث عنهاااا النااااظم تبع 

ن تجد متن  : -رحماه هللا-قال  ،لألصل في هذا الموضع، فأحد هذه التنبيهات الثالثة يعناي  "ا"وا 
الساااند فقاااط  "أ  بهـــ ا"ف أي قااال: هاااذا الحاااديث ضاااعي "ضـــعيف الســـند؛ فقـــر: ضـــعيف" احاااديث  

ذلك، فإن صرحت به فهو أولى، يعني أقصده في نفسك، فاإن صارحت باه فهاو أولاى،  "فاقصد"
درسته، درست إساناده الاذي باين ياديك، أنات  اوأقول: ال بد من التصريح بذلك، إذا وجدت حديث  

ناد وماار بااك حااديث لمااا درساات رجااال هااذا اإلساا ،كساانن اباان ماجااه مااثال   ،تاادرس أحاديااث كتاااب
اإلسااناد ضااعيف؛ ا، فالخالصااة تقااول: الحااديث بهااذا ضااعيف   وجاادت فاايهم رجااال   ؛أو سااتة ،خمسااة

وهااو مضااعف، فأناات تقااول: الحااديث بإسااناده ضااعيف، وهاال يعنااي الحكاام  ،ألن فااي رواتااه فااالن
على السند الخاص حكام علاى الماتن باالعموم؟ ال يلازم، اللهام إال إذا كاان ال يوجاد لاه غيار هاذا 

المتن مالزم للحكم على هذا  ا الراوي الضعيف، فالحكم على هذاون مداره على هذاإلسناد، ويك
 اإلسناد.

أن تدرس السند الذي بين يديك، وتحكم علياه بماا يلياق باه،  :الطريقة المثلى في دراسة األسانيد
 ،فتقاااول: الحاااديث بهاااذا اإلساااناد صاااحيح؛ ألن رواتاااه ثقاااات ،فاااإن كاااان لاااه ثقاااات وسااانده متصااال

وال علة، فالحديث بهاذا اإلساناد صاحيح،  ،صل ليس فيه انقطاع، ومتنه ال شذوذ فيهوبإسناد مت
ثاام تاذكر الشااواهد المروياة عاان  ،وتاادرس أساانيدها ،وتخرجهاا، ثام إن ورد عليااك متابعاات تااذكرها

ثم النتيجة النهائية  ،، وتبين ما فيها من عللاغير صحابي الحديث، ثم تدرسها، تدرس أسانيده
األول الحكم الخاص على السند الذي بين يديك، ثم الحكم العام بعاد جماع الطارق الحكم العام، 

باااأن كاااان بإساااناده الخااااص  ،مااان متابعاااات وشاااواهد إن كاااان الحاااديث أصاااله يحتااااج إلاااى تقوياااة
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ليرتقااي بهااا إلااى الحساان، أو إلااى الصااحيح علااى مااا  ؛تحتاااج إلااى المتابعااات والشااواهد، فضااعيف
أو درجتاين؟ هال يمكان أن يرتقاي  ،هل يرتقي درجاة ،ن أن الضعيفوأشرنا إليه م ا،قررناه سابق  

ى درجتاااين، باااأن صاااحت درجاااة واحااادة؟ هاااذا قاااول الكااال أناااه يرتقاااي، لكااان هااال باإلمكاااان أن يرقَّااا
أو يقاال: حسان لغياره؛ ألناه ال   مان أن يقاال: ضاعيف، يقاال: صاحيح؟فبادال   ،متابعاته وشاواهده

يارى أناه ال ماانع  -رحماه هللا-؟ الحافظ ابن كثير كما هو قول األكثر ،يمكن أن يرتقي درجتين
 ى درجتين إذا كانت المتابعات والشواهد صحيحة.من أن يرقَّ 

أو فاي  ،أو الشاواهد فاي الصاحيحين ،وأقول: ال مانع من ذلك إذا كان شيء من هاذه المتابعاات
ري أو فااي والشاااهد أو المتااابع فااي البخااا ،أحاادهما؛ ألنااه ال يمكاان أن يقااال: حااديث حساان لغيااره

ثاام ياادرس هااذا  ،مساالم، يعنااي فااي النتيجااة النهائيااة، فالطريقااة المثلااى أن يااذكر الحااديث بإسااناده
مااان حياااث التوثياااق والتضاااعيف للااارواة، ثااام ينظااار فياااه مااان حياااث  ،اإلساااناد مااان أولاااه إلاااى آخاااره

ثااام يحكااام علياااه  ،ثااام ينظااار فاااي متناااه مااان حياااث الشاااذوذ والعلاااة والمخالفاااة ،االتصاااال واالنقطااااع
ن كاااان حسااان ا ه الخااااص، إن كاااان صاااحيح  بإساااناد يطلاااب لاااه مااان  -كاااذلك–ا، فبهاااا ونعمااات، وا 

ن كااان ضااعيف   يطلااب لااه ماان هااذه األمااور ماان  االشااواهد والمتابعااات مااا يرقيااه إلااى الصااحيح، وا 
وهو الحسن لغيره، فأنت تقول: ضعيف بهاذا  ،الشواهد والمتابعات ما يرقيه إلى درجة االحتجاج

 ،لحااااديث بأنااااه ضااااعيف حتااااى تجمااااع طاااارق الحااااديث ماااان المتابعاااااتاإلسااااناد، وال تحكاااام علااااى ا
وحكمات علياه، ولاك أن  ،وشاواهد ،فإذا جمعت جميع ما ورد به الحديث من متابعاات ،والشواهد
ن كنت متمرن   ،تحكم ثام تعارض  ،يعني في حال التمرين تحكم على األحاديث بهذه الطريقة ا،وا 

فاحماد  ،بال أهال العلامقيال فاي الحاديث مان ق  حكمك على أحكاام العلمااء، فاإذا طاابق حكماك ماا 
ن اختلاف حكماك عان حكمهام فاانظر السابب، سابب االخاتالف  ربك أنك نجحت في الطرياق، وا 

ولااو كااان فااي أول األماار لااه أن يفعاال ذلااك إلااى أن  ،المتاادرب ،والمتماارن  ،بااين حكمااك وحكمهاام
دامااة النظاار فااي أحكااام أهاال العلاام ،يسااتقل بنفسااه بعااد كثاارة الممارسااة القواعااد علااى الطاارق و  ،وا 

ـيعناي ال تضاعفه  "و  تضـعف"المعتبرة عند أهال العلام،  يعناي علاى  بنـاء  علـى الطريـ " ا"مطلق 
أو وقفت عليه، يعني ال تقول: هذا حديث ضعيف؛ ألناه بلغاك  ،ضعف ذلك السند الذي درسته

ألن بسااند فيااه رجاال مضااعف، أو فيااه انقطاااع، عليااك أن تقااول: الحااديث بهااذا اإلسااناد ضااعيف؛ 
المااتن، تقااول: بهااذا  أو انقطاااع فااي اإلسااناد، أو مخالفااة فااي ،فيااه كااذا، إمااا ضااعف بعااض الاارواة

 يعني ال تضعفه: "و  تضعف" اإلسناد ضعيف
ــــــ  بنــــــاءا ا.................... مطلق 

 

 علــــــــى الطريــــــــ  إ  لعــــــــر جــــــــاءا 
 

ذه لإلطاالق واأللف ه ،يعني لعله يعني الحديث جاء "إ  لعر"لى ضعف الطريق الذي درسته ع
"مجـود ، أو بمثلهماا الحاديث بساند آخار يثبت به بمثله "مجود"يعني آخر  "بسند"في الشطرين، 



 
  

346 

 046 شرح ألفية احلافظ العراقي

ا ،يعناي يثبات بمثلاه بر يقف" الخبار، بال إطاالق الحكام جاوازه يقاف علاى حكام  اأو بالساندين مع 
يعناي اإلماام  إمـام يصـف بيـان ضـعفه""على حكـم  أي اإلطاالق "بر يقف  اك"إمام من األئمة 

 :وله ما يتقوى به؛ ألنه لو قال ،أو إسناده ضعيف ،الحديث ضعيف :المطلع ال يمكن أن يقول
يصح به، أو يرتقي باه عان درجاة الضاعف يكاون  اأو شاهد   ا،وهو يعرف أن له متابع   ،ضعيف
ااا والسااانة كلهااام  ،أئماااة الحاااديث ،والمساااألة مفترضاااة فاااي إماااام ناصاااح، واألئماااة المعروفاااون  ا،غاش 

أي الماتن بأناه  "يصـف بيـان ضـعفه"قف ذاك على حكم إمام من أئماة الحاديث ناصحون، بل ي
م يعنااي الضااعف، يعنااي لااو قااال: فااإن أطلقااه أي أطلااق ذلااك اإلمااا "فــ ن أطلقــه"، أو منكاار شاااذ

ــا بعــد حققــه"يعنااي اباان الصااالح  "فالشــيخ"ماان هااو؟ اباان الصااالح،  "فالشــيخ" ضااعيف ، "فيم
، وكالهماا صاحيح، "فيمـا بعـد قـد حققـه"لصاحيحة ، وبعاض النساخ ا"فيما بعـده حققـه"وعندكم 

 والوزن مستقيم:
 فالشـــــــيخ فيمـــــــا بعـــــــد قـــــــد حققـــــــه  ...................................

 

 :مائتين واثنين وسبعين :سيأتي في البيت رقم
 فااااااااإن يقاااااااال: قاااااااال بيااااااااان مااااااااا انجاااااااارح

 

 كاااااااااذا إذا قاااااااااالوا لماااااااااتن: لااااااااام يصاااااااااح 
 

-إن شاء هللا تعاالى-ويوضحه  ،تعلق بهذا الكالم، شيء ي-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي شرحه 
. 

وأماا غيار األئماة لايس لهام ذلاك، هاذا ميال مان ابان الصاالح إلاى ماا  ،التوقف على إطالق إمام
وتقااادم الكااالم فااي هاااذه  ،يؤيااد مذهبااه فااي انقطااااع التصااحيح والتضااعيف فاااي العصااور المتااأخرة

 .-رحمه هللا-ق على ذلك المسألة، وأن ابن الصالح لم يوافَ 
.................................. 
ن تـــــــــــــــــــــــــــــــرد .................  وا 

 

 فالشــــــــــيخ فيمــــــــــا بعــــــــــده حققــــــــــه 
 

................................... 
ن تــرد نقــ   وهااذه ثانيااة، أو ثاااني التنبيهااات، ثانيهمااا مااا تضاامنه قولااه:   يعنااي لمااتن واهٍ  لــواه " "وا 

، أهو صاحيح ،ل أهل الحديثبَ يعني من ق   يشك فيه" "لواه  أو لما، لكنه لم يبلغ الوضع ضعيف
 أم ضعيف؟

 يشــــــــــــــك فيــــــــــــــه   ب ســــــــــــــنادهما  ...................................
 

يعني ال بذكر إسنادهما، يعناي إذا ذكارت الحاديث الضاعيف الاذي ال يصال إلاى  "  ب سنادهما"
باال بمجاارد  ،ون إساانادأو مااا يشااك فيااه بااد ،درجااة الوضااع باادون إسااناد ذكاارت الضااعيف والااواهي

، أو إلااى غيااره ممااان ينسااب إليااه، فإنااك ال تجااازم -صاالى هللا علياااه وساالم- اإلضااافة إلااى النبااي
وال تااذكر لااه  -عليااه الصااالة والسااالم-بنساابته، حااديث ضااعيف، أو تشااك فااي ثبوتااه إلااى النبااي 

 :وال تقال ،فإناك ال تجازم ،-علياه الصاالة والساالم-تبرأ به عهادتك مان نسابته إلاى النباي  اإسناد  
نماااا ائاات بصااايغة تماااريض -صااالى هللا عليااه وسااالم- قااال رساااول هللا يعناااي  "فـــأي بتمـــريو"، وا 
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روى عاان فيكتفااى بهااا عاان التصااحيح بمعاااني التصااريح بالتضااعيف، تقااول: ُياا ،بصاايغة تمااريض
ــروى"وي كاار، رُ ذكر، ذُ ُياا -صاالى هللا عليااه وساالم- النبااي ال ذكر، فاايعنااي وُياا "فــأي بتمــريو كي 

تضاايف  ماان الوعيااد، ماان أن اخوف اا ؛-عليااه الصااالة والسااالم-ضااافته إلااى النبااي وا   ،تجاازم بنقلااه
فاااعلم ذلااك فااأت بااه  "مــا صــ  كقــال فــاعلم"بااال سااند  "واجــزم بنقــر"إليااه، تقااول عليااه مااا لاام يقاال 

 ،بدون إساناد ابصيغة الجزم، وال تأت به بصيغة التمريض، عكس األول، يعني إذا رويت حديث  
ت بصايغة التماريض، ائافاال تجازم باه، بال  ،أو تشاك فاي صاحته ،هتعلام ضاعف افإن كاان ضاعيف  

 ،-عليااه الصااالة والسااالم-ذكر عاان النبااي ُياا ،-عليااه الصااالة والسااالم-روى عاان النبااي فقاال: ُياا
يااذكر، باال اجاازم روى وُ فااال تقاال: ُياا ،تجاازم بصااحته ا،كاار عنااه، أمااا إذا كااان صااحيح  ذُ  ،وي عنااهرُ 

وكثياار ماان الفقهاااء ال يراعااي مثاال هااذا ، -ليااه وساالمصاالى هللا ع- فقاال: قااال رسااول هللا ،بنساابته
قال  ،-عليه الصالة والسالم-االصطالح، وفي كتب الفقه كثير مما يجزم به بنسبته إلى النبي 

 ،كااذا، وهااو ضااعيف، أو العكااس، قااد يكااون فااي الصااحيحين -صاالى هللا عليااه وساالم- رسااول هللا
ذكر عان أناه قاال، أو ُيا - عليه وسالمصلى هللا- روى عن النبيفيقولون: والدليل على ذلك ما يُ 

 ،أناه قاال، وفاي هاذا تضاييع لطالاب العلام القاارئ فاي هاذه الكتاب -صلى هللا عليه وسلم- النبي
فااال بااد ماان مراعاااة هااذا االصااطالح؛ ألن المؤلااف إذا جاازم بالنساابة أخااذه الطالااب المااتعلم علااى 

بهاذا الخبار الاذي لام يثبات  جهة القبول من غير نظار فياه، وتسابب فاي ذلاك بعمال هاذا الطالاب
ذا جاء به بصايغة التماريض-عليه الصالة والسالم-عن النبي  وهاو  ،؛ ألن المؤلف جزم به، وا 

 وهو صحيح. ،ويترك العمل بهذه الحديث ،صحيح جعل الطالب يزهد
أي جااوزوا  "وســهلوا"بقولااه:  -تعااالى رحمااه هللا-مااا أشااار إليااه المؤلااف الناااظم  :التنبيااه الثالااث

ـــر موضـــو  رووا"ل التسااااه ـــي غي ع مااان الحاااديث حياااث رووه يعناااي فاااي رواياااة غيااار موضاااو  "ف
 بإسناده:

ـــــر موضـــــو  رووا ـــــي غي  وســـــهلوا ف
 

 ................................... 
ــين لضــعف"فااإنهم يبرئااون ماان عهدتااه  ،فااإذا رووه بإسااناده ــر تبي إن كااان فااي الترغيااب  "مــن غي

 اء عن أئمة الحديث التساهل فيها،لتي جوغيرها من األبواب ا ،والفضائل ،والترهيب
................................... 
 بيانــــــــــــــــــــــــه ......................

 

 مـــــــن غيـــــــر تبيـــــــين لضـــــــعف ورأوا 
 

................................... 
ــه"ببيااان درجاتااه  اوعاادم التساااهل فااي ذكااره إال مقرون اا ــه فــي الحكــم" ،"بيان يعنااي فااي  "ورأوا بيان

والعقائاد  "والعقا ـد"والترهياب  ،والترغياب ،كام الشرعية مان الحاالل والحارام، ال فاي الفضاائلاألح
 .-جل وعال-ونحوها مما يضاف إلى هللا  ،كالصفات ،أمرها أشد

 ورأوا بيانــــــه فــــــي الحكــــــم والعقا ــــــد
 

 عــــــن ابــــــن مهــــــد  ............... 
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ين، وابان المباارك، بال هاذا قاول كأحمد بن حنبل، وابان معا "وغير واحد"عبد الرحمن بن مهدي 
ذا رووا فاي األحكااام تشاددوا، يتساااهلون  جمهاور العلماااء، أنهام إذا رووا فااي الفضاائل تساااهلوا، وا 
فاي روايااة األحاديااث الضااعيفة فااي الفضااائل، ويقبلااون األحاديااث الضااعيفة غياار شااديدة الضااعف 

ا صاح، أو حسان، ويشاددون في الفضائل، فضائل األعمال، وأما األحكام فال يقبلون فيها إال ما
 في األحكام وفي العقائد، وأما في الفضائل والترغيب والترهيب، فيتسامحون، ويتساهلون فيها.

وهاااذا يجرناااا إلااااى القاااول بحكاااام العمااال بالحاااديث الضااااعيف؛ ألن عنااادنا أبااااواب الااادين: العقائااااد، 
ثبات قراءة من قراءات القرآن، والمغااز  ي، والساير، هاذه أباواب واألحكام، والفضائل، والتفسير، وا 

الاادين التااي يطلااب الاادليل لهااا، فااالجمهور يشااددون فااي األحكااام، والعقائااد، ويتساااهلون فيمااا عاادا 
، يتساااااهلون فااااي -رحمااااه هللا-ذلااااك، يتساااااهلون فااااي التفسااااير، وهااااذا مااااروي عاااان اإلمااااام أحمااااد 

ذا رووا فااااي األ حكااااام، الفضااااائل، يتساااااهلون فااااي المغااااازي والسااااير، فيقبلااااون فيهااااا الضااااعيف، وا 
واساااتدلوا لألحكاااام، وطلباااوا دليااال لألحكاااام، والعقائاااد يشاااددون، وهاااذا ماااأثور عمااان ذكرناااا، كاااابن 

 مهدي، وابن المبارك، وابن معين، واإلمام أحمد، وغيرهم من لفظهم.
والنووي في مقدمة األربعين، وفي األذكار نقل االتفاق على هذا القول، وأن العلماء اتفقاوا علاى 

ضعيفة في الفضائل، فاي فضاائل األعماال، وهاذا النقال فياه تسااهل، فقاد وجاد قبول األحاديث ال
اا ، يشااددون فااي روايااة األحاديااث الضااعيفة، وال يسااتدلون بهااا، اماان يمنااع كالبخاااري ومساالم أيض 

فااي تراجمااه ماان اإلشااارات الكثياارة فااي رد األحاديااث الضااعيفة فااي  -رحمااه هللا تعااالى-والبخاااري 
ال يقباال الحساان، وال يحااتج بااه، فكيااف  -رحمااه هللا-م، أبااو حاااتم جميااع أبااواب الاادين فااي التااراج

بالضااعيف؟ أبااو بكاار اباان العربااي ياارد الضااعيف، ويوصااي طالبااه كمااا فااي أحكااام القاارآن أن ال 
كارر ذلاك فاي  -رحماه هللا تعاالى-يشتغلوا من الحديث إال بما صاح، وشايخ اإلساالم ابان تيمياة 

حيح والحسان، يعناي ماا يقبال مان األحادياث، فهاو كثير من كتبه، وأنه ال يعتمد على غير الصا
ياارد الضااعيف، والشااوكاني كااذلك صاارح فااي مقدمااة تفساايره أنااه ال يعااول علااى الضااعيف، ال فااي 

، وال في شيء من أبواب الدين، والسبب -جل وعال-األحكام، وال في إثبات التفسير لكتاب هللا 
ظاان غالااب فااي ثبوتااه، ومناااط فااي ذلااك أن الظاان غالااب فااي عاادم ثبوتااه، والصااحيح والحساان ال

ضافة إلى أن االشتغال باألحاديث الضعيفة يلهي، ويشغل  األحكام إنما هو على غلبة الظن، وا 
غنياة عان االشاتغال  -صالى هللا علياه وسالم-عن األحاديث الصحيحة، وفيماا صاح عان النباي 

والااذين  بالضااعاف، ومااا دخاال المبتدعااة ماان صااوفية، وغياارهم إال ماان قباال األحاديااث الضااعيفة،
يستدلون بالضعيف جرهم ذلك االستدالل إلاى أن تسااهلوا فارووا األحادياث شاديدة الضاعف، بال 

 بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهي، وال شك أن مثل هذا االسترسال غير مرضي.
، أن يكون فاي فضاائل األعماال ال فاي االجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروط  

فااال، وأن ال يعتقااد  اعقائااد، وأن يكااون الضااعف غياار شااديد، فااإن كااان الضااعف شااديد  األحكااام وال
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يترتب عليه ترك ماأمور،  -اأحيان  –عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط، لكن هذا االحتياط 
ذا ترتب على االحتياط شيء مان هاذا، تارك ماأمور، أو  اوأحيان   يترتب عليه ارتكاب محظور، وا 

 حتياط كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في ترك هذا االحتياط.فعل محظور، فاال
، يعناي الضاعيف البااقي علاى ضاعفه، ولايس افالمرجح أن الحاديث الضاعيف ال يعمال باه مطلق ا

، فيعمل به للتلقي بالقبول، له ما يشهد له، بعضهم يرى أن الحديث الضعيف تلقي بالقبول مثال  
تحات أصال عاام،  ابعضاهم يقاول: إذا كاان الضاعيف منادرج  وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، 

وهذا من شروط الجمهور في قبوله، أو يندرج تحت قاعدة كلية فإناه يعمال باه، وعلاى كال حاال 
هااذا القااول والتوسااع فيااه جعاال كثياار مماان ينتسااب إلااى العلاام ال يعنااى بالصااحيحين وغيرهمااا، باال 

فلااااو كااااان معولااااه علااااى األحاديااااث  يعنااااى بأحاديااااث تسااااند وتاااادعم مااااا يااااذهب إليااااه ماااان أقااااوال،
ال  ،الصحيحة، أو على األقال األحادياث المقبولاة مان صاحيحة وحسانة، وال يتشااغل بالضاعيف

، ولان يصاده ذلاك عان تحصايل الادين علاى -جال وعاال-شك أنه لان يقاع فاي مخالفاة باإذن هللا 
حادياااث وجهاااه كماااا أنااازل، وماااا أوتيااات األماااة فاااي كثيااار مااان تصااارفات المبتدعاااة إال مااان قبااال األ

الضعيفة، وماع األساف أن األحادياث الضاعيفة تماأل كتاب التفساير، وتماأل كتاب الفقاه، وتجادهم 
عاان كتااب التااواريخ واألدب، والكتااب غياار المتخصصااة، ففيهااا ماان  يسااتدلون بالضااعيف، فضااال  

 ذلك الشيء الكثير، بل فيها بعض الموضوعات.
 وهللا أعلم.

 ينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نب
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

وعلـى آلـه  ،وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله نبينـا محمـد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا

 : -ىتعال رحمه هللا-قال اإلمام العراقي 
 ومن ترد ،معرفة من تقبر روايته

 أجمـــــــــع جمهـــــــــور أ مـــــــــة ا ثـــــــــر
 

 معــــــــــد    ابـــــــــأن يكــــــــــون ضابطــــــــــ  
 

ـــــــ  يحـــــــو   ايحفـــــــظ إن حـــــــد  حفظ 
 

 يعلــــم مـــــا فـــــي اللفــــظ مــــن إحالــــــه
 

ــــــــون مســـــــــلم   ــــــــأن يك ـــــــــر اب   ا عق
 

ــــن فســــ   ــــروءة ومــــنأم  و خــــرم م
 

 وصــــــــــــح  اكتفــــــــــــا هم بالواحــــــــــــد
 

    الشــهرة عــن اســتبناء وصــححوا
 

ـــــ ــــد الب ـــــن عب ــــيو ب ــــر مــــن عن  ر ك
 

 :ف نـــــــه عــــــدل بقـــــــول المصطفـــــــى
 

ـــــــ ـــــــ  غالب    ا الضـــــــب  اومـــــــن يواف
 

ــــــــ  ـــــــــر ب ـــــــــول تعدي  وصححـــــــــوا قب
 

 ولــــــم يــــــرو قبـــــــول جــــــرح أبهمـــــــا
 

 استفســـــر الجـــــرح فلـــــم يقـــــدح كمـــــا
 

 هـــــــ ا الــــــ   عليـــــــه حفــــــاُ ا ثــــــر
 ج

 والفقــــــه فـــــي قبــــــول ناقـــــر الخبــــــر 
 

ـــــــــ    اظـــــــــ  أ  يق   ــــــــن مبف ـــــــــم يك  ول
 

 ـرو  كتابـــــــــه إن كـــــــــان منـــــــــه يــــــــ
 

ــــــ ـــــي العدال ـــــالمعنى وف ــــــرو ب  ةإن ي
 

ــــــر ــــــم ســـــــليم الفع ـــــــ  الحل ـــــــد بل  ق
 

ــــــــ  ـاه عــــــــد ن فعـــــــــدل مــــــــ تمنزكَّ
 

ــــــ  خــــــ   الشـــــــاهد وتعــــــدي    اجرح 
 

 تزكيــــــــة كمالـــــــــك نجــــــــم الســــــــــنن
 

 بـحملــــــــــه العلــــــــــم ولــــــــــم يوهــــــــــن
 خولفــــا لكـــن ((يحمـــر هــــ ا العلـــم))

 

 يفمخطــــــــــــ افضــــــــــــاب  أو نــــــــــــادر  
 

ــــــــثق  ــــــــه أن ت ــــــــر  ســـــــــباب ل   ك
 

ــــــــف  ـــــــــاللخل ــــــــي أســــــــبابه وربم  ف
 

 فســــــــره شـــــــــعبة بــــــــالركو فمـــــــــا
 

 كشـــيخي الصـــحي  مـــع أهـــر النظـــر
 ج

وعلاااى آلاااه  ،وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله نبيناااا محماااد ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 وصحبه أجمعين. 

 أما بعد:
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 ،تاهمعرفة من تقبل رواي "معرفة من تقبر روايته، ومن ترد": -تعالىرحمه هللا -فيقول المؤلف 
 :وفيه ثالثة عشر فصال   ،ومن ترد، يعني وما يتبع ذلك

 :-تعالى رحمه هللا-أشار إليه الناظم بقوله  :الفصل األول األول،
 أجمـــــــــع جمهـــــــــور أ مـــــــــة ا ثـــــــــر

 

 والفقــــــه فــــــي قبــــــول ناقــــــر الخبــــــر 
 

ن كاناات هااي عبااارة اباان الصااالح أصاال  "أجمــع جمهــور" بااين هاااتين الكلمتااين تنااافر معنااوي، وا 
التناااافر المعناااوي موجاااود، فاإلجمااااع األصااال فياااه أناااه قاااول الكااال، والجمهاااور قاااول  لكااان ،الااانظم

فيجمااع بااين هاااتين اللفظتااين المتنااافرتين، ال شااك أنااه  !؟"أجمــع جمهــور" :األكثاار، فكيااف يقااول
ال إذا قصااد اإلجماااع الااذي هااو قااول الكاال امتنااع كونااه قااول  تساااهل فااي التعبياار، وتجااوز فيااه، وا 

ذا قصد أن ال جمهور يقولون بهذا امتنع حكاية اإلجماع، فالجمع بينهما تناافر معناوي األكثر، وا 
 والعكس. ،الجمهورقول بال شك؛ ألن مفاد اإلجماع غير مفاد 

كماا أشارنا إلاى قاول ابان  ،وقبله ابن الصالح ممان يارى أن اإلجمااع قاول األكثار ،وليس الناظم
 ي كون اإلجماع قول الكل:العلم ف فإنهما مع الجمهور، مع جماهير أهل ا،جرير سابق  

 أجمـــــــــع جمهـــــــــور أ مـــــــــة ا ثـــــــــر
 

 ................................... 
"فــي قبــول ناقــر وأهاال النظاار، اتفقااوا  ،يعنااي اتفااق أهاال األثاار "والفقــه" يعنااي ماان أهاال الحااديث

 "فـي قبـول ناقـر الخبـر"، أي الراوي له، اآلثار لاه على قبول ناقل الخبر ،أي على قبوله الخبر"
اا باه، أو حتج به، يعني قبول ناقل الخبر الذي يحتج به؛ ألن الخبر أعم من الم أن يكاون محتج 

به، لكن القبول خاص بالمحتج به، القبول لالحتجاج أخص من كلماة خبار، الخبار  غير محتج
وهاو الماراد هناا، وقاد يكاون  ،وغيار المقباول، والقباول قاد يكاون االحتجااج باه لذاتاه ،يعم المقبول

ال لذاتااه باال لمااا يشااهد لااه كالحساان لغيااره، ال تنطبااق هااذه الشااروط علااى راويااه؛ ألنااه فااي القبااول 
ا ،األصل ضعيف، ضعيف تعددت طرقاه فقبال ال لذاتاه، وال ألن الشاروط  ا،وجبار بعضاها بعض 

المقبول، وهو أعم مان أن  ،المذكورة اكتملت في راويه، إنما هذه الشروط لرواة الخبر المحتج به
 ؛ ألنه مقبول.-اأيض  –تناول الحسن لي ايكون صحيح  

 معــــــــــد    ابــــــــــأن يكــــــــــون ضــــــــــابط  
 

 ................................... 
ل أئماة َبامان ق   معادال   ،لماا يروياه اضاابط   "معـد    ا"ضـابط  أي بشرط أن يكاون راوياه  "بأن يكون"

وحاده؛ ألناه  فالضبط والعدالة شرطان ال بد منهما لقبول خبر الراوي، ال يكفي الضابط ،الحديث
فال يؤمن حينئاٍذ أن يكاذب، وال تكفاي العدالاة وحادها؛ ألناه  ؛والعدالة مجروحة ا،قد يكون ضابط  
لااذا ال بااد ماان اجتماااع و  ؛وديانتااه ،فااي دينااه، لكنااه قااد يخطاائ مااع عدالتااه امرضااي   قااد يكااون عاادال  

ذا اجتمااع العدالاااة مااع الضااابط صااار الاااراوي ثقااة يجمااع باااين فالثقااة مااان الاارواة مااان  ،األماارين، وا 
 شرطي القبول اللذان هما العدالة مع الضبط.

 وهذا تقدم في تعريف الصحيح:
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 معــــــــــد    ابــــــــــأن يكــــــــــون ضــــــــــابط  
 

 ................................... 
والنشر المشوش، يعني غير المرتاب، أو  ثم عرج على األول على سبيل اللف ثم شرح األخير،

 مرتب؟ 
 ......طالب:

ى بالعدالاة، ثام فصال، ونشار ماا والنشار المرتاب؛ ألناه قادم الضابط، ثام ثنَّا نعم على سبيل اللاف
 ى بما يتعلق على سبيل التفصيل بالعدالة.يتعلق بالضبط، ثم ثنَّ 

 معــــــــــد    ابــــــــــأن يكــــــــــون ضــــــــــابط  
 

ــــــــــــــــــــــــــ  ظ   .................. اأ  يق 
 

 أي بااأن ،كمااا قااال الجااوهري فااي صااحاحه، أي أن يكااون فااي الضاابط ،وكساارها ،بضاام القاااف 
ااا ااا ا،يكاااون فاااي الضااابط يُقظ  ااا-و ،فاااال يخااال بشااايء مماااا يسااامع ؛لماااا يتحمااال ايعناااي متيقظ   -اأيض 

 ايعناي متيقظ ا ا،ظ اعند األداء، فإذا أخاذ عان الشايوخ فاي حاال التحمال ال باد أن يكاون يقُ  امتيقظ  
يقظ ا داء لآلخذين عنه أن يكون متوكذلك الحال عند األ ا،وال الهي   ا،وال ساهي   ،ال غافال   ا،منتبه  

يعناي ال يمياز  ""ولـم يكـن مبفـ   مغفاال  ال يمياز الصاواب مان الخطاأ ولام يكان  ""ولم يكن مبف   
ن فياااتلقن؛ ألن هاااذا هاااو مغفااال، بعاااض النااااس عناااده غفلاااة، يقبااال الصاااواب مااان الخطاااأ، وال يلَقااا

ووثق بالقائال حادث باه، قيال لاه: هاذا حاديثك  ،التلقين، فإذا قيل له: إن هذا الحديث من حديثك
 ،وقبول التلقين في الشهود ،مثل هذه الغفلة -اأيض  –ن فالن، فإذا وثق به حدث عنه، وتوجد ع

 ،يشهد لك شهادة زور افباإلمكان أن تكسب شخص   ا،وحديث   ا،يعني في حياة الناس العامة قديم  
ي ن، يعنااي يااأتق  ااوهااو ماان خيااار عباااد هللا، وينفاار عاان شااهادة الاازور أشااد النفاارة، لكنااه يشااهد إذا لُ 

وتصف لاه مكانهاا فيعرفاه، ويقاول: هاذه  ،أبشرك بأننا اشترينا هذه األرض فتقول له: ا،إليك زائر  
أرض طيبااة، وموقعهااا ممتاااز علااى شااوارع، وتصاالح لالسااتثمار، وينتهااي الحااديث عنااد هااذا، ثاام 

فااي الماارة الثانيااة تاازوره أناات، ثاام تقااول لااه: هااذه األرض دفعنااا و الماارة األولااى زارك، فااي تاازوره، 
أو  ،وهللا أنا متردد في أن أنشئ عليها عماارة ساكنية :ف قيمتها اآلن، ثم بعد ذلك مرة ثالثةنص

 ،، ثام تاأتي مارة ثالثاةإلى اآلن ما بعاد قاررت شايئ ا -وهللا–أو أبيع ما أدري  ،أو أسكنها ،تجارية
الاثمن، وقد دفعناا بقياة  ،وتقول له: هذه األرض ثيمت بكذا لكني عازم على استثمارها ،أو رابعة

ثام تقاول لاه: اآلن نرياد اإلفاراغ دفعناا القيماة، ومان خاالل ماا كاررت علياه مان  ،ثم عشار زياارات
وياذهب  ،الكالم تقرر فاي نفساه بماا ال مجاال فياه للشاك أن األرض لاك، ثام تطلاب مناه الشاهادة

أناا عنادي  :ويشاهد؛ ألناه مغفال يقبال التلقاين، لكان لاو قلات لاه مان أول مارة ،معك إلى المحكمة
ل؛ ألناه رجال صاالح، لكناه بهاذا التلقاين التادريجي قبال، فقار فاي نفساه بَ رض تشهد عليها، ما ق  أ

ومان كثار ماا تكارر علياه مثال هاذا الكاالم يازداد باك  ،والحاصال ،أنك صادق، وأنت كل ماا دار
 ويقتنع بملكك لألرض، هذا هو معنى التلقين. ،ثقة
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الماارة الرابعااة  ،أو ثالثااة ،ثاام ماارة ثانيااةفتجااد بعااض الناااس إذا قياال لااه: هااذا حااديثك عاان فااالن، 
 يحدث به عن فالن، هذا مغفل ال تقبل روايته.

يعني متيقظ حال التحمل، وحال األداء، وأن يكون غير مغفل، وهذا  "يحفظ"وأن يكون مع ذلك 
يحفظ، حافظته تسعفه يحفظ ما سمعه بأن يثبته فاي حفظاه  -اأيض  –توضيح لليقظة وأن يكون 

"يحفظ إن حد  بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء  استحضاره متى شاء، بحيث يتمكن من
 أي من حفظه في صدره عن ظهر قلبه: "ا"يحفظ إن حد  حفظ  يعني حفظ صدر  "احفظ  

 ....................... يحـــــــــــــــــــو  
 

ـــــــــرو    ـــــــــه ي ـــــــــان من ـــــــــه إن ك  كتاب
 

فساه، بنفساه يتاواله وحفظاه لاه بن ،يصونه عن تطرق التغيير إليه، وتكون صايانته "يحو  كتابه"
أو شايء يشاغله عان حفظاه بنفساه يودعاه عناد ثقاة، وكام  ،أو بثقة يعني طرأ علياه سافر ،بنفسه

من شخص وقع الخلل في كتابه؛ ألنه يفرط فيه، فيعيره إلى غير ثقة، أو يحفظاه غيار ثقاة، أو 
عض أو ما أشابه ذلاك، وهاذا حصال لاب ،صهر ،أو نسيب ،أو ربيب ،يكون له ولد يعبث بالكتب

الرواة، حصل لبعض الرواة أن أدخل في كتبهم ما ليس منها من قبل من يدخل علاى بيتاه دون 
وقاد يانقص، هاذا لايس بضاابط، الاذي يهمال الكتااب  ،وقد يزيد ،ويقلب النظر في كتبه ،استئذان

وهاذا هاو الناوع  ،الذي ياروي مناه إذا كاان يعتماد علياه، إذا كاان يعتماد علاى الرواياة مان الكتااب
 وهو ضبط الكتاب. ،كما تقدم بيانه ،ي من أنواع الضبطالثان

فال بد أن يكون يحفاظ بحياث ياتمكن مان  ،إذا كان يحفظ عن ظهر قلب، وضبطه ضبط صدر
ن كان ضبطه ضبط كتاب، يحدث من كتابه ،األداء  ،فهذا ،واالستحضار في أي وقت شاء، وا 

نما يتقن كتابه وال يحفظ عن ظهر قلب، ،ولو لم يضبط، ولو لم يضبط في صدره بأن يعنى  ،وا 
، أو ويصااونه عاان أن يتطاارق إليااه خلاال بزيااادة ،ثاام بعااد ذلااك يحفظااه ،والكتابااة ،بااه أثناااء الروايااة

يعنااي إن كاااان ماان كتاباااه يااروي، وضااابط الصاادر هاااو األصااال،  "إن كـــان منـــه يـــرو "نقصااان 
بط الصادر؛ ضا الإفقاال: ال يقبال  ،وضبط الكتاب معتبر عند عامة أهل العلم، ومنهم مان شادد

ألنااه األصاال، لكاان المقاارر عنااد أهاال العلاام ال ساايما أهاال الحااديث أن ضاابط الكتاااب إن لاام يكاان 
فاال ياذكر، أماا  ،ان، قد يحاول يستذكرفإنه ليس بدونه؛ ألن الحفظ خوَّ  ،أتقن من ضبط الصدر

 ، ويحدث منه:وينظر فيه ،متى ما أراده يفتح الكتاب كتاب فهو يستحضرهضبط ال
 ............ يحـــــــــــــــــــو  ...........

 

ـــــــــرو    ـــــــــه ي ـــــــــان من ـــــــــه إن ك  كتاب
 

ن كاااان ياااروي  وأن يكاااون إضاااافة إلاااى ذلاااك إن كاااان ياااروي بااااللفظ ال باااد أن يكاااون كماااا تقااادم، وا 
 :ال بد من أن يكون ففال بد بأن يكون،  ،بالمعنى

 يعلـــــم مـــــا فـــــي اللفـــــظ مـــــن إحالـــــة
 

 ................................... 
إن يااروي  "إن يــرو  بــالمعنى"لااة، بحيااث يااأمن ماان تغيياار مااا يرويااه يعلاام مااا فااي اللفااظ ماان إحا

ن كااان يااروي  ،الخباار بااالمعنى، إن كااان يااروي باااللفظ فااال بااد أن يؤديااه بحروفااه كمااا ساامعه، وا 
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باالمعنى ال بااد أن يكااون مماان يعلاام ماا فااي اللفااظ ماان إحالااة، بحياث يااأمن ماان تغيياار مااا يرويااه، 
وخلاط فاي الحقاائق، فيارد علياه  ،ط فاي الحقاائق، خابطبعض الناس إذا روى بالمعنى خلط، وخبَّ 

ثااام يحيلهاااا إلاااى حقيقاااة عرفياااة، أو لغوياااة، وهاااي غيااار مااارادة فاااي هاااذا  ،فااي اللفاااظ حقيقاااة شااارعية
السااياق، ال بااد أن يعاارف مااا يحياال المعاااني، واللفظااة الواحاادة عنااد ماان يريااد الروايااة بااالمعنى قااد 

تجوز لاه الرواياة باالمعنى أن يعارف المعناى  تحتمل معاني في لغة العرب، فال بد أن يكون من
المراد في هذا السياق، المعنى المراد في هذا السياق، وقد يكون للفظاة الواحادة أكثار مان حقيقاة 

لااو فساار  ،))مان وجااد مالااه عناد رجاال قااد؛ أفلاس فهااو أحااق باه(( :إذا روى حااديث شارعية، فمااثال  
يقول: هذا الرجال مفلاس، قاد  ،الجبال(( ))المفلس من يأتي بأعمال أمثالهذا اإلفالس بحديث: 
واألماااوال، يعناااي غناااي مااان كباااار األغنيااااء، لكااان يقاااول: هاااذا لااايس هاااو  ،تكاااون عناااده األرصااادة

وترى مثل هذه النغمة ال -المفلس في الحقيقة الشرعية، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال 
ن ناازع بد أن تغير؛ ألنها أشد من نغمة جرس الادواب الاذي جااء منعاه، فا ال باد مان تغييرهاا، وا 

من نازع أنها ليست موسيقى، إال موسيقى يا أخي، هذه أشد من جرس الدواب الذي جاء المناع 
وبياانهم، نعام ال نعارف موساايقى، لكان قااد يناازعون أنكاام ال  ،مناه، فاال بااد أن تغيار، والحكاام بينناا

جارس الادواب ممناوع، تعرفون تقولاون: هاذه موسايقى، ال، عنادنا نصاوص شارعية نحاتكم إليهاا، 
 .-والذي نعتقده أن هذه أشد من جرس الدواب، فتمنع

 ،وأراد أن يرويااه بااالمعنى، ))ماان وجااد مالااه عنااد رجاال قااد أفلااس((هااذا الااذي روى هااذا الحااديث: 
))ال، وال متااااع، قاااال:  ،قاااالوا: مااان ال درهااام لاااه، ))أتااادرون مااان المفلاااس؟((وقاااد سااامع بحاااديث: 

الجبااال، يااأتي، وقااد شااتم هااذا، وضاارب هااذا، وأخااذ مااال هااذا، المفلااس ماان يااأتي بأعمااال أمثااال 
إذا وجااد مالااه عنااد  ،يقااول: هااذا هااو المفلااس يااا أخااي، فااإذا كااان ماان هااذا النااوع وساافك دم هااذا((

رجل موصوف بهذا الفلس الذي هو ظلم الناس، يقول: أنا أحق بمالي، طيب مالاك أنات بعتاه، 
باه، مثال هاذا يعلام ماا يحيال المعااني؟ ال، فمثال وأناا أحاق  ،هذه قيمته، قال: ال، ال هاذا مفلاسو 

 هذا ال يجوز له أن يروي بالمعنى.
وم فاااي الااانص علاااى حقيقتاااه العرفياااة التاااي ر حااا، إذا أراد أن يفسااار المحاااروم، ويفهااام المالمحاااروم

فااي العاارف يساامى  ،ر علااى نفسااهمفادهااا أنااه هااو الرجاال الااذي عنااده األمااوال الطائلااة، لكنااه مقت  اا
مثااال هاااذا حرمااااان، فيقاااول: مثااال هاااذا تصاااارف لاااه الزكااااة، فياااروي، يناااازل محاااروم، وال شاااك أن 

فيزيااد الطااين بلااة، فمثاال هااذا الااذي ال يعاارف مااا يحياال  ،المحااروم علااى هااذا، وقااد يرويااه بااالمعنى
 يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى: المعاني ال

 يعلـــــم مـــــا فـــــي اللفـــــظ مـــــن إحالـــــة
 

 إن يــــــــــــرو  بــــــــــــالمعنى .......... 
 



 
  

356 

 006 شرح ألفية احلافظ العراقي

الشارط الثااني، أحاد شاقي  "وفي العدالـة"و الضبط وه ،انتهينا من الشرط األول يعني ال باللفظ،
والعدالاااة كماااا عرفهاااا أهااال العلااام: ملكاااة تحمااال  ،باااأن يكاااون فاااي العدالاااة "وفـــي العدالـــة"التوثياااق 

والمااروءة، والملكااة  ،والمااروءة، ملكااة تحماال علااى مالزمااة التقااوى  ،صاااحبها علااى مالزمااة التقااوى 
وتازول، بال هاي الثابتاة، الراساخة التاي ال  ،راسخة، ليست الصفة التي تطرأهي الصفة الثابتة ال

اا اتتغياار، ولاايس معنااى هااذا أنااه يكااون معصااوم   للتقااوى، بمعنااى أنااه ال يعصااي، وال يتاارك  امالزم 
معصاوم، العصامة ليسات ، وينادم علياه، لايس ب، ال، قد يعصي، قد يزل، ويتوب مان ذلاكامأمور  

ثمااانين  ،يعنااي يعايش سابعين سانة ،وأنااتم تارون بعاض النااس ،ةوال مشاترطة فاي الاروا  ،مفترضاة
وهاااو يحكاام لاااه بأناااه رجااال تقااي، لكااان ال يعناااي هاااذا أنااه معصاااوم، لكااان حالاااه  ،ساانة باااين النااااس

 امستقيمة على الجادة في الجملة، قد تحصل منه المعصية، قد تجده في مجلس، قاد ياذكر أحاد  
، فحصاال منااه هااذه -جاال وعااال-يااع هلل بمااا ال يرضااى، ويقااع فااي عرضااه، لكنااه فااي الجملااة مط

ذا تاااذكر نااادم، ولاااذا ال يقاااال ،الهفاااوة التاااي ال  ،وهاااي الصااافة الثابتاااة الراساااخة ،ن هاااذه الملكاااة: إوا 
أو ال يرتكااااب ا، لاااايس معناهااااا أنااااه ال يخطاااائ، بمعنااااى أنااااه ال يعصااااي، ال يتاااارك مااااأمور   ،تتغياااار
 "وفي العدالة بـأن يكـون"هذا، لكنه في جملته ماثل مساتقيم  ، قد يحصل منه شيء منامحظور  

 يعني متصف ا بأوصاف:
  ا عقـــــــــر ابـــــــــأن يكـــــــــون مســـــــــلم  

 

 ................................... 
وال تجاوز رواياة الكاافر بحاال،  ،واإلساالم شارط مجماع علياه، فاال تصاح رواياة  ا عقـر" ا"مسلم  

 ،فر، أماا إذا أدىوهاو كاا ،فقد يتحمال الخبار ،والمقصود بذلك حال األداء، أما في حال التحمل
وهاو كاافر، جبيار  ،باإلجماع، فاي حاال التحمال قاد يتحمال افإنه ال يقبل خبره إال إذا كان مسلم  

فااي صااالة  ،يقاارأ فااي صااالة المغاارب بااالطور -عليااه الصااالة والسااالم-باان مطعاام ساامع النبااي 
 ،وهاااو كاااافر جااااء فاااي فاااداء أسااارى بااادر، لكناااه أدى هاااذه السااانة بعاااد أن أسااالم ،المغااارب باااالطور

"بـأن يح؛ ألن هذه الشروط شروط األداء وتلقاها الناس منه، وحملوها عنه، وأخرجت في الصح
، أو قااد ارتكاب بدعااة مكفارة، علااى مااا اكاان الكااافر أصالي   فااال يقبال الكااافر، سااواءٌ  "ايكـون مســلم  

ذا عقاال، فالكااافر ال تصااح روايتااه، وكااذلك  اساايأتي فااي روايااة المبتاادع، فااال بااد أن يكااون مساالم  
نااون ال تصااح روايتااه، ال بااد أن يكااون ذا عقاال، والعقاال هااو مناااط التكليااف؛ ألن المجنااون المج

"قـد  عااقال   افال يؤمن أن يكذب على من ينسب الخبر إليه، فال بد أن يكون مسلم   ،غير مكلف
نزال، ويكاون ببلاوغ، بتماام يعني بلغ سن التكليف، والتكلياف يكاون بااإل ،قد بلغ الحلم بل  الحلم"
وتزياااد المااارأة  ،وهاااذا مشاااترك ،سااانة، ويكاااون بإنباااات الشاااعر الخشااان حاااول الفااارج ةعشااار  الخماااس
فاااإذا حاضااات كلفااات، فاااإذا بلاااغ الحلااام بمعناااى أناااه بلاااغ سااان التكلياااف بواحاااد مااان هاااذه  ،باااالحيض
ه تصاح روايتاه وسالم مان أساباب الفساق وخاوارم الماروءة فإنا ،واتصف باإلسالم والعقل ،األشياء

أمااا غياار المميااز فمحاال إجماااع، وأمااا  ،روايااة الصااغير غياار مقبولااةوعلااى هااذا ف "قــد بلــ  الحلــم"
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المميااز فجماااهير أهاال العلاام علااى أن روايتااه ال تقباال ولااو راهااق، يعنااي قااارب االحتمااال، مااا لاام 
فإن روايته حينئٍذ ال تكون مقبولة؛ ألنه يعرف أناه غيار مكلاف، قلام  ،يعني ما لم يكلف ،يحتمل

 فال يؤمن حينئٍذ أن يكذب. ،وال آثامه ،ال يكتب عليه سيئاتهالتكليف لم يجر عليه، وعلى هذا 
ما الذي يمنعه عن الكذب؟ الذي يمنع عن الكذب خشية اإلثم، وهو ال إثم عليه؛ ألنه غير 
مكلف، إذن ال شيء يمنعه ويردعه عن الكذب، قبل بعضهم شهادة الصبيان بعضهم على 

ومن باب  ،ن، وبعضهم قبل شهادة المراهقوال يوجد غيرهم من المكلفي ،بعض ما لم يتفرقوا
أولى قبلوا روايته، المقصود أن غير المكلف ال تقبل روايته، يعني هل حمل عن ابن عباس 

 -عليه الصالة والسالم-قبل التكليف شيء؟ هل حمل عن ابن الزبير قبل تكليفه شيء؟ النبي 
بن اإن المحمود ف التحمل؟؛ متى يصح مات قبل أن يكلفوا، سيأتي في وقت التحمل واألداء

وهو ابن خمس  ،مجة مجها في وجهه من دلو -عليه الصالة والسالم-الربيع عقل عن النبي 
 ؛سنين، أو أربع سنين على روايات، فيصح تحمل الصغير، لكن أداءه وروايته غير صحيحة

سليم الفعل  ر""سليم الفع ابأن صار مكلف   "قد بل  الحلم"تعالى:  -رحمه هللا-ولذا قال الناظم 
من فسق أو خرم مروءة،  "أو خرم مروءة"وال يصر على صغيرة  ،ال يرتكب كبيرة "من فس "

المروءة التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، التخلق بخلق أمثاله في زمانه وفي مكانه، فال 
 وبني بلده بشيء ينتقد فيه. ،يشذ عن بني جنسه

وال العدد، فالمرأة  ،وال الذكورية ،عدم اشتراط الحرية -الىتع رحمه هللا-وفهم من كالم الناظم 
؛ وغيرهن من الصحابيات ومن التابعيات ،تصح روايتها، وتحمل الناس عن أمهات المؤمنين

بينهم، فالذكورة ال تشترط فتصح رواية المرأة، وكذلك  تحملوا الحديث عنهن، وتداولوه فيما
ونقلت عن  ،ن نقلت عن أرقاء، فنقلت عن باللالحرية ليست بشرط؛ ألن األحاديث والسن

من ذلك، وأن الرواية كالشهادة، وبما أن  المن اشترط شيئ   ا، خالف  اوهي أمة، وامرأة أيض   ،بريرة
الشهادة ال تقبل من امرأة منفردة، وال من رقيق فالرواية مثلها، والصواب أن هذا مما تختلف 

وكتب السنة طافحة بروايات النساء، وتقبل رواية  ،مرأةفتقبل رواية ال ،فيه الرواية مع الشهادة
وال عبرة بهذا  ا،فال شرط الحرية وال للذكورة، واشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيه   ،الرقيق

االشتراط؛ ألننا لو تأملنا أحوال الرواة الذين حمل أهل العلم عنهم األخبار وجدنا الفقهاء منهم 
ى عليه األحكام الشرعية، تحملت عنهم األخبار ال سيما قلة، حتى بعض الصحابة ممن يخف

ما يتعلق بهم، فبعضهم اشترط فقه الراوي، والحقيقة أن هذا الشرط ال دليل عليه، بل الواقع 
وال يعرفون من األحكام إال  عليه الصالة والسالم،يرده، فمن األعراب الذين وفدوا على النبي 

 بعض األحكام وتحملت عنهم. -ة والسالمعليه الصال-الشيء القليل نقلوا عنه 
 الفصل األول انتهى من الفصول الثالثة عشر.
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 طالب:......
 نعم؟

 طالب: العمر مشتر  
 سنة. ةالعمر، إذا لم يكلف قبل ذلك بإنزال أو إنبات ال بد من استكمال خمس عشر 

 طالب:......
، المميز هو الذي يفهم في متى يصح تحمل الصغير -إن شاء هللا تعالى-سيأتي  ،المميز

ويرد الجواب هذا في األمور التي ليست عامة، ليست عامة لألمة أما في األمور  ،الخطاب
عمره  افي الرواية لو اختبرنا صبي   ينفحدت بتمام سبع سنين، يع ،التي تشمل الناس كلهم

صل إلى ما المانع من تصحيح تحمله إذا وجدناه يضبط، وقد ي ؛وجدناه يضبطو  ،ثالث سنين
ن كان ال يفهم الجواب :وهو ال يضبط، كما قال ابن الصالح ،العشر وال يرد الخطاب لم  ،وا 

ولو كان ابن خمس، بل ابن خمسين، بينما الصغير إذا اختبر وابتلي صحت  ،تصح روايته
وهذا في األمور التي يصح التفرد فيها، أما األمور التي جاءت أحكام عامة للمسلمين  ،روايته
 ،يعني لو قيل: مروا أوالدكم المميزين ))مروا أوالدكم بالصالة لسبع سنين((ا تحدد بحد: فإنه

ذا  ،باب المسجدب ووهتجد الولد عمره عشر سنوات ف ؛على كل أب أن يأمر ولده إذا ميز وا 
ويقول:  ،سئل أبوه قال: وهللا ما ميز، وتجد اآلخر يؤذي الناس بطفله ذي السنتين أو الثالث

ال، لكن في الرواية هللا يقويه، قدامه األداء، وقدامه  ا تترك هذه الجتهاد الناس؛ميز، فمم
ال ما هنا نقص،  ؛ويستمع إن استفاد ،الشروط عند التحديث، كونه يحضر مجلس السماع وا 

ويشوش على الناس  ،ويقطع الصفوف ،ويؤذيهم ،وما هنا مضرة، لكن كونه يصف مع الناس
، هم بولده يتأذى الناس به، وقد شهدنا من ذلك ما يندى له الجبينثالث كما يأتي بعض ،سنتين

ى ومعه بالصف لما  ،عمره ثالث سنوات طفال   أحضر، شخص اوألم   ويعتصر له القلب أس 
ال يقبله أحد، وأبوه لم  اوصار يعبث بها، يعبث بها عبث   ،كبر الناس ذهب الولد إلى المصاحف

فتؤذيه قطع  ،لد إلى المروحة، مروحة بإمكانه أن يتناولها، لما ذهب الو ..يتحرك وال يقدم وال
عليه، فمثل هذا ال شك أنه يمنع وال يترك مثل هذا  اخوف   يحضرهوذهب ي ،األب صالته

ي يقول: وهللا ولدي مميز الحمد هلل، وبعضهم يقول: ال، غالجتهادات الناس؛ ألن كل واحد يب
ن حضر  فمثل هذه األمور  ا،ولو كان صغير   ،قال: مميزما مميز، إذا ما جاء قال: ما ميز، وا 
 أمور واضحة، فاصلة. هتضبط بضابط عام، ومثله التكليف، خالص في

 ما تعر  به العدالة:الفصل الثاني: 
 :-تعالى رحمه هللا-قال 

 ...............................ومــن
 

 زكـــــــــاه عـــــــــد ن فعـــــــــدل مـــــــــ تمن 
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يعني اثنان  "عد ن"ويشهد له بأنه عدل ضابط  ،هأي يعدله في روايت ؛والذي يزكيه "ومن"
قبلت  إذا تناولت تزكيته العدالة والضبط ،ضابط ،عدل ا،تقبل روايته اتفاق   "فعدل م تمن"

 روايته،
 ...............................ومــن

 

 زكـــــــــاه عـــــــــد ن فعـــــــــدل مـــــــــ تمن 
 

لواحد، وصحح اكتفائهم أي جمهور أئمة األثر با "وصح  اكتفا هم"تكملة  والمؤتمن تأكيد
ا، ذكر ا أو عبد   ا،كان حر   أي قبول التعديل، التزكية من شخص واحد، والواحد سواءٌ  ،بالواحد

 كان أو أنثى:
 وصــــــــــــح  اكتفــــــــــــا هم بالواحــــــــــــد

 

ـــــــ   خـــــــ   الشـــــــاهد وتعـــــــدي    اجرح 
 

عليه -ولو أمة، والنبي  ،الصحيح عندهم في الرواية أن التزكية يكتفى فيها بواحد، ولو امرأة
وزكتها، فتقبل تزكية المرأة ولو  افأثنت عليها خير   ،سأل بريرة عن عائشة -الصالة والسالم

ا أو ع ا،حر   اعن كونها ذكر   ة، فضال  مَ كانت أَ  فالصحيح عدم االكتفاء  "خ   الشاهد"بد 
 ،دبالواحد، الصحيح عندهم عدم االكتفاء بتزكية الواحد للشاهد كاألصل، الرواية تقبل من واح

لها تقبل من واحد، الشهادة ال تقبل من واحد، فالتزكية ال تقبل بالنسبة للشاهد من  افالتزكية تبع  
في معرفة ارتفاع الجهالة وهي التي يحتاج إليها  ،زكيةد، وكل فرع له حكم أصله، هذه التواح

بها بين   "صححوا استبناء    الشهرة" ا،يعني مما تثبت به العدالة أيض   "وصححوا" الباطنة
ومن أهل  ،ن أهل العدالةمبين أهل العلم أنه  امستفيض   اإذا كان مشهور   ،أهل العلم واالستفاضة

 :ومن أهل العلم، ومن أهل الفضل ،الثقة
 وصــححوا اســتبناء    الشــهرة عــن

 

 تزكيـــة صـــريحة كمالـــك نجـــم الســـنن 
 

 ،وابن معين ،وأحمد ،ومثل مالك شعبة ،كمالك نجم السنن، كما وصفه اإلمام الشافعي بذلك
جاءك في السند أحمد بن حنبل، أو سفيان بن  ؛وغيرهم، هؤالء إذا وردوا في سند ،والسفيانين

هؤالء هل تحتاج إلى أن تذهب إلى  ؛األئمة الكبار، أو سفيان الثوري، أو مالك, أو... عيينة
 ،وعلمهم ،ملتنظير ما قيل فيهم؟ ما يحتاج، هؤالء استفاض فضله ؛كتب الجرح والتعديل

تقانهم ،ضبطهمو  فال يحتاجون إلى تزكية، بينما لو وجد في السند شخص لم  ،وحفظهم ،وا 
ال بد أن تبحث عنه في كتب الرجال، وال بد أن تسأل عنه، ال بد من  ؛أنت ما تعرفه ؛يشتهر
 التزكية.

 وصــححوا اســتبناء    الشــهرة عــن
 

 تزكيـــة صـــريحة كمالـــك نجـــم الســـنن 
 

 -رحمه هللا-ولم يستفض أمره بها، اإلمام أحمد  ،ية في حق من لم يشتهر بهافال بد من التزك
إسحاق يسأل عن الناس،  !سئل عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: إسحاق يسأل عنه؟

واشتهر أمرهم ال يسأل عنهم،  ،ومثل هذا قال في أبي عبيدة وغيره، فالذين استفاض ذكرهم
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عن العلماء الكبار، يأتي سؤال ما رأيك بالشيخ ابن باز؟ بعض الناس يسأل  -اآلن–وتجدون 
 يسأل وهللا هذا حاصل، ومرة واحد يسأل في شرح أحاديث الفتن، !حتاج إليه؟هذا سؤال يُ 

يقول: ما رأيك بالشيخ ابن جبرين؟ قلت: لوال أن هذا السؤال من الفتن ما أجبت عنه، ويسألون 
ما يسأل عنهم، فالذي استفاض في  ،لون عن الناسعن مشايخ كبار، هؤالء يحتاج، هؤالء يسأ

 :ولذا  يسأل عنه، ال يسأل عنه مثل هذا؛واشتهر فضله ال ،الناس ذكره
 وصــححوا اســتبناء    الشــهرة عــن

 

 تزكيـــة صـــريحة كمالـــك نجـــم الســـنن 
 

ري الحافظ المتوفى ألبي عمر يوسف بن عبد البر النم "و بن عبد البر": -رحمه هللا-ثم قال 
ثالث وستين وأربعمائة، وهي السنة التي توفي فيها الخطيب الحافظ، هذا حافظ المغرب،  سنة

 حافظ المشرق:وذاك 
 و بــــن عبـــــد البـــــر كـــــر مـــــن عنـــــي

 

 بحملـــــــــــه العلـــــــــــم ولـــــــــــم يـــــــــــوهن 
 

لم  "ولم يوهن"أي اهتم بحمل العلم بحيث صار من أهل العلم  "كر من عني"يعني لم يضعف 
ل هذا عدل، ال يحتاج فيه إلى تزكية، وال يحتاج إلى أن يضعف، رأي ابن عبد البر أن مث

 ا وال شيء:تراجع كتب  
 و بــــن عبـــــد البـــــر كـــــر مـــــن عنـــــي

 

 ف نــــــــه عــــــــدل بقــــــــول المصــــــــطفى
 

 بحملـــــــــــه العلـــــــــــم ولـــــــــــم يـــــــــــوهن 
 

................................... 

 

ون عنه ينف من كل خلف عدوله؛))..يعني ، ))يحمل هذا العلم..((: -صلى هللا عليه وسلم-
هذا الحديث استدل به ابن عبد البر  تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين((

 ف بحمل العلم أنه عدل:على أن كل من عر 
 ف نــــــــه عــــــــدل بقــــــــول المصــــــــطفى

 

ــــــا  ــــــن خولف ــــــم لك  يحمــــــر هــــــ ا العل
 

ذلك؛  لماذا؟ ألن الواقع يشهد بخالف في رأيه هذا، خولف؛ -رحمه هللا-خولف ابن عبد البر 
 ،ويفتي في األحكام ،وال مرضي، يحمل العلم ،وال ثقة ،وهو غير عدل ،لوجود من يحمل العلم

 ،وال مرضي؛ ألنه يرتكب محرمات ،ومع ذلك ليس بعدل ،وقد يشرح السنة ،وقد يفسر القرآن
فإنه  اويتساهل في واجبات، وال نحتاج في عصرنا إلى تمثيل، يعني إذا وجد في السابق نادر  

وتطلب منه اإلجازات؛ ألن سنده  ،ويشار بأنه المحدث ،، كثير من يرحل إليهاعصرنا كثير  في 
وهو في بيته مع كل أسف، ويوجد من عالمات  ،عال، وسماعه قديم، ومع ذلك الناس يصلون 

أو غير ذلك، فالواقع يشهد  ،أو الفقه ،أو الحديث ،الفسق عليه ظاهرة، وهو يدرس التفسير
 ،"ولم يوهن"، -رحمه هللا-بن عبد البر بخالف ما قاله ا

 ف نــــــــه عــــــــدل بقــــــــول المصــــــــطفى
 

ــــــا  ــــــن خولف ــــــم لك  يحمــــــر هــــــ ا العل
 

ألن ابن عبد البر توسع في التعديل توسع غير مرض، والحديث مضعف عند أهل العلم، 
ن صححه اإلمام أحمد فيما نقله الخطيب في شرف أهل الحديث، لكن  األكثر على تضعيفه، وا 
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لكن مفرداتها ضعيفة  ،فة، قد يقال: إن تعدد الطرق تدل على أن له أصال  طرقه كلها ضعي
ومن رده فلضعف أفراده، ومع ذلكم لو صح هذا  ،لكثرة طرقه ا، فمن قبله نظر  اشديد   اضعف  

بأن يحملوا هذا العلم، وال يتركوا فرصة  ؛للعدول اوليس بخبر، لكان أمر   ا،الخبر لكان أمر  
 أهل العلم، أهل العدالة، أهل الفضل، ويتصدروا الناس، ال يترك ،العلمللفساق أن يحملوا هذا 

ني يع ((..))ليحملأهل االستقامة فرصة للفساق أن يتصدروا الناس، فيكون معنى الحديث: 
وجاءت هذه  ،))ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله(( لفظه لفظ الخبر، ومفاده األمر:
ي تقدمة الجرح والتعديل، فدل على أن الحديث أمر للثقات الرواية بالالم عند ابن أبي حاتم ف

وأال يتركوا المجال للفساق، ومن أهل العلم من ينازع في تسمية ما يحمله الفساق  ،بحمل العلم
يعني لو حفظ الكتب كلها بأدلتها علم، بل الفاسق جاهل، ولو عرف جميع ما دون من أحكام، 

احبه وجوده مثل عدمه، الوصف ما ارتفع؛ ألن العبرة هو جاهل؛ ألن العلم الذي ال ينفع صف
سمى الذي يعصي  -جل وعال-بالعلم النافع، وهذا ليس بنافع علمه، األمر الثاني: أن هللا 

َوَء ب َجَهاَلة {} :جاهال   يَن َيع َمل وَن السُّ َبة  َعَلى َّللا   ل لَّ   ، هذا حصر ء[( سورة النسا22)] إ نََّما التَّو 
الذين يعملون السوء حال جهلهم، طيب الذي يعرف أن الشرب شرب الخمر حرام،  للتوبة في

ال عالم؟ هذا  ،هذا جاهل ة، يحفظ الدليل من الكتاب والسنة؛ومعه دليله من الكتاب والسن وا 
ال جاهل؟ لو قلنا ،عالم الحكم بدليله؛يعرف  عالم قلنا: ما له توبة؛ ألن التوبة خاصة  :وا 

ولو عرف الحكم بدليله، فالفاسق الذي  ،فدل على أنه جاهل ،حد بهذا القولبالفساق، ولم يقل أ
يحمل من العلم ما يحمل هذا جاهل، فالذين يحملون العلم هم العدول، يعني العاملون به، وأما 

ينفون عنه  ؛من كل خلف عدوله العلم ))يحمل هذاولذلك قال:  ؛الفساق فعلمهم ليس بعلم
هل حمله  ؛الفاسق حينما يحمل العلم وتأويل الجاهلين(( ،المبطلينوانتحال  ،تحريف الغالين

، أو ليتخذه مصدر وتأويل الجاهلين ،وانتحال المبطلين ،لينفي عنه تحريف الغالين :بهذه النية
، فدل على أنه أو يتركه من أوامر ،ألنه لو جاء بهذه النية ارتدع عما يفعله من جرائم رزق؟
{إ نََّما التَّو  } جاهل: يب  َوَء ب َجَهاَلة  ث مَّ َيت وب وَن م ن َقر  يَن َيع َمل وَن السُّ ( سورة 22)] َبة  َعَلى َّللا   ل لَّ  

 ،عامة أهل العلم على خالفه "لكن خولف"، وقبل نزول عالماته ، يعني قبل الموتء[النسا
حق، لكن من  وقال الحافظ الذهبي: إنه ،وابن سيد الناس ،ووافقه بعض العلماء، كابن المواق

 اأو يوافق ابن عبد البر، أو حتى ابن عبد البر نفسه ال يمكن أن يصف فاسق   ،يقول بأنه حق
ولم يوهن يعني ولم يضعف،  "ولم يوهن"بأنه عالم، إنما يحمل العلم على ما نفع؛ ألنه يقول: 

دخل والفاسق مضعف، فال يدخل الفاسق في كالم ابن عبد البر، وعلى هذا يوافق إذا لم ي
نما قد يستدل على عدالته بحمله العلم، ولو لم يزكى.  الفاسق، إذن هو من األصل عدل، وا 

 ، نعم؟ثم في الفصل الثالث من الفصول الثالثة عشر
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 طالب:......
البن المواق، هذا على كتاب ابن القطان، ووافقه  : "بغية النقاد"اق، كتاب اسمهوافقه ابن الموَّ 

 الحافظ الذهبي. -اأيض  –اليعمري أبو الفتح، ووافقه ابن سيد الناس  -اأيض  –
 ما يعر  به الضب :الفصل الثالث: في  -رحمه هللا-قال 

ـــــــ ـــــــ  غالب    ا الضـــــــب  اومـــــــن يواف
 

 فمخطـــــــــــــي افضــــــــــــاب  أو نــــــــــــادر   
 

عرف ضبط اإلمام البخاري؟ لما امتحنه  يعرف الضبط باالمتحان كما تقدم في المقلوب، بمَ 
أو يدعي  ،رب وسيلة لمعرفة الضبط، وكثير ممن ينتسب إلى العلمأهل بغداد، فاالمتحان أق

يدل على  اأو يجيب جواب   ،العلم إذا امتحن رسب في االمتحان، يسأل كم سؤال ثم ال يجيب
جهله، فيستدل به على أنه ليس بضابط، كما أنه يعرف الضبط بعرض رواية الراوي على 

أو في غالب ما يرويه  ،فقهم في جميع ما يرويهإن وا يات الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط،روا
ن وافقهم نادر    يعني ليس بضابط. "فمخطي"أو لم يوافقهم  ا،فإنه ضابط، وا 
ـــــــ ـــــــ  غالب    ا الضـــــــب  اومـــــــن يواف

 

 فضـــــــــــــــاب  ....................... 
 

قه يواف "أو" يحتج به " ا الضب  فضاب "، أو اللفظ في المعنى "ا"غالب  أو  ا،دائم   "من يواف "
 بضابط؛ فال يحتج به. ليس فمخطي" ا"نادر  

الفصر الرابع في الجرح والتعدير، وهر يقب ن دون بيان أو   بد ثم بعد ذلك الفصل الرابع: 
 من بيانهما:

أو ال بد من بيان  ،ل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان األسباب؛ هيعني بيان األسباب
ان أسباب الجرح دون التعديل، أو ال بد من بيان أو ال بد من بي ،أسباب الجرح والتعديل

 لتعديل دون الجرح فالقسمة رباعية:أسباب ا
 وصــــــــــححوا قبــــــــــر تعــــــــــدير بــــــــــ 

 

ـــــــــثق   ـــــــــه أن ت ـــــــــر  ســـــــــباب ل   ك
 

هذا هو القول األول في المسألة، قبول  "قبول تعدير" يعني جمهور أئمة األثر "وصححوا"
يشق ذكرها؛ ألنها كثيرة، إذا لزم بيان أسباب و  "أن تثق "خشية  "ب   كر  سباب له"تعديل 

ثقة لماذا؟ يحتاج اإلمام أحمد أن يقول: ثقة؛ ألنه لم يتلبس  : ثقة؛التعديل فإذا قال أحمد
ببدعة، ثقة؛ ألنه يصلي، ألنه يزكي، ألنه يصوم، ألنه يحج، ألنه يأمر بالمعروف، ألنه ال 

 ؛، فيلزمه أن يعدد جميع الواجبات..وال ،وال يرابي ،يرتكب كذا، وال يفعل كذا، وال يغش
 التعديل؛ ولذا قال: هذا إذا اشترطنا بيان سبب ؛ لنفيها،ويعدد جميع المحرمات ،إلثباتها

 وصــــــــــححوا قبــــــــــر تعــــــــــدير بــــــــــ 
 

ـــــــــثق   ـــــــــه أن ت ـــــــــر  ســـــــــباب ل   ك
 

يعني مخالفة أو خشية أن تثقل؛ ألن كل راو من الرواة يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد في 
ولهذا قال جمهور أهل  ؛الرواة في التعديل، فينفى عنه كل ما يجرح في العدالة بالتفصيلجميع 

أو ثقة، ثم إن عورض هذا  ،العلم: إن أسباب العدالة ال يلزم ذكرها بل يكتفى بقول اإلمام عدل
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القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه هذا اإلمام من جرح ننظر، فإن فسر الجرح 
مقبول قدم على التعديل على ما سيأتي في تعارض الجرح والتعديل؛ ألن الجارح معه بأمر 

زيادة علم، هذا ما عرف أنه يشرب الخمر، المعدل، لكن الجارح يقول: يشرب، أنا رأيته، 
 في معدل ثقة، فهذا معه زيادة علم خفيت على المعدل. ةوالمسألة مفترض

 وصــــــــــححوا قبــــــــــر تعــــــــــدير بــــــــــ 
 

 جـــــــرح أبهمـــــــاولـــــــم يـــــــروا قبـــــــول 
 

ـــــــــثق   ـــــــــه أن ت ـــــــــر  ســـــــــباب ل   ك
 

ـــــــــي أســـــــــبابه وربمـــــــــا ـــــــــف ف  للخل
 

ولم يرو قبول جرح أبهما من غير ذكر لسببه، يعني جرح غير مفسر ال يقبل، بل ال بد من 
ذكر سبب الجرح؛ ألن ذكر سبب الجرح ال يثقل، كذكر سبب التعديل؛ ألنه يحصل بواحد، 

أو يفعل  ،يكفي، لكن الجرح لو قال: يشرب الخمرلو قال: يصلي ما  ؛العدالة ال تحصل بواحد
 عض الواجبات يكفي، ما يحتاج يعدد:أو يخل بب ،أو يفعل كذا من المحرمات ،كذا

 ولـــــــم يـــــــروا قبـــــــول جـــــــرح أبهمـــــــا
 

ــف.............................   للخل
 

الناس : لكونه ال يثقل كأسباب التعديل، وألن أوال   الجرح؛أسباب  "في أسبابه" بين الناس
 وماوال مرضي، طيب  ،يختلفون في أسباب الجرح، قد يجرح يقول: ليس بثقة، وليس بعدل

 بجارح، فلذا ال بد من بيان الجرح:ليس  االسبب؟ قد يذكر سبب  
................................... 

 

ـــــــــي أســـــــــبابه وربمـــــــــا  ـــــــــف ف  للخل
 

 :-رحمه هللا-ر الجرح كما قال أنه ربما استفس ايعني مما يدل على عدم قبول الجرح مبهم  
 كمـــــااستفســـــر الجـــــرح فلـــــم يقـــــدح 

 

ـــــــــالركو فمـــــــــا   فســـــــــره شـــــــــعبة ب
 

 طالب:......
 كيف؟نعم؟ 

 طالب:......
قول األكثر؛ ألنه قد ، و أتي األقوال األخرى، لكن هذا قول معتبر عند أهل العلم..، تال بد من
لماذا؟  العلم، يعني ليس بثقة؛ نهويقال: ليس بثقة لماذا؟ شعبة قال: فالن ال يؤخذ ع ،يستفصل

 قال: رأيته يركض على برذون، يعني يسرع، يسرع في دابته.
هذا ليس  ، رأيياآلن ثالثة أرباع طالب العلم ما تقبل رواياتهم، إذا ركبوا السيارة جابوا الطبلون 

إذا  -معليه الصالة والسال-بجارح هذا، اللهم إال من جهة مخالفة الولي، ولي األمر، والنبي 
وجد فجوة نص، وعلى كل حال ربما استفسر الجارح؛ ألن بعض الناس يصير عنده شيء من 

ويردد  ،وتمكث السنين ،التشدد، فيجرح بما ليس بجارح، وبعض الناس تخطب منه ابنته
فجاءهم  ا،نظرات الناس، جماعة في مسجد يطلبون إمام   عن األخيار؛ ألن له نظرة تختلف

وقراءته طيبة، لكنه نسي أن يطفئ مكبر الصوت؛ ألن في فيش جنبه  ،بإمام من خيار الشبا
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قام ما طفأ، هذا جرح ذا، يعني بعض  ال واحد من الجماعة: هذا ما يصلح؛نسي وقام، ق
يعني يقدح بما ليس بقادح، فلهذا جمهور أهل العلم يقولون: ال بد  ،الناس لهم نظرات غريبة

جارح يعني عن الجرح من قبل ال ما استفسر الجرح""وربمن بيان سبب الجرح، ولذا قال: 
"كما  بناء  على ما يعتقد أنه يقدح "استفسر الجرح فلم يقدح" ببيان سببه فذكر ما لم يقدح

 وهو إمام من أئمة المسلمين ،ابن الحجاج فسره شعبة"
ـــــــــالركو فمـــــــــا    ................................كمــا  فســـــــــره شـــــــــعبة ب

 

كض على رأيته ير  قال: رأيته يركض على برذون! ه: لم تركت حديث فالن؟ي حين قيل ليعن  
، نعم إن الم تركت الرواية عن فالن؟ قال: ألنه رأيته يبول قائم   :سئل بعضهم اوأيض   برذون!

ن كان لذات البول قائم   ،كان بمرأى من الناس هذا ترد روايته عليه الصالة -، فالنبي اوا 
، ويروى عن شعبة أنه أتى المنهال بن عمرو يعني اقوم فبال قائم   انتهى إلى سباطة -والسالم

 ؛ويختلفون في هذا الصوت ا،فتركه، يعني سمع صوت   ؛من داره افسمع صوت   ،ليروي عنه
أو تستعمل  ،يعني آلة لهو، وهذا إن كان هو الذي يستعملها ،بعضهم يقول: صوت طمبور

 ،زائدة احان، يقرأ القرآن باأللحان، يعني يمد مدود  بعلمه قادح، ومنهم من يقول: إنه يقرأ باألل
ويقرأ بالتطريب، يعني كصنيع كثير من القراء اآلن، فلم يسمع منه شعبة، وهذا جرح إذا ترتب 

قادح هذا، والمنهال هذا وثقه جماعة من أهل  ؛عليه زيادة في المدود ينشأ عنها زيادة حروف
به البخاري، بل وعلق عنه البخاري في صحيحه من العلم منهم ابن معين، والنسائي، واحتج 

رواية شعبة نفسه، فعلى هذا شعبة لم يترك الرواية عنه، ومنهم من يقول: السبب في ذلك أن 
الرواية لهذا الخبر عن شعبة عن المنهال كانت قبل هذه الحادثة، قبل أن يسمع منه صوت 

فبان بما ذكر  ،بة؛ ألنه زال المانعالطمبور أو الصوت، أو لعله تاب من ذلك، فحمل عنه شع
يقول  ايعني قد تسمع شخص   المحذور، يعني قد تختلف أنت وشخص، أن البيان مزيل لهذا

أو يقول: يجب، ثم إذا قلت له: ما الدليل، ذكر دليل ال ترضى به  ،إما حرام ا؛شرعي   احكم  
يذكر ما ال يصلح أن يكون  كما هنا، قد أنت، فإذا استفسرته ذكر ما ال يصلح أن يكون دليال  

 .اقادح  
من العجائب أن ابن حزم ضعف المنهال في أوائل المحلى، وتضعيفه إنما هو بسبب سماع 

ال يجيزه؟الصوت، وابن حزم يحرم الصوت فكيف  ؛وأشكاله وألحانه ،يجيزه بجميع آالته ، وا 
 هذه من العجائب. ف المنهال وهو مضعف بأمر ال يراه؟!يضع

في هذه المسألة عكسه، أنه ال بد من ذكر سبب التعديل دون الجرح، قالوا: ألن  القول الثاني
لحية  ؛أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فال بد من ذكر العدالة، يعني تجد اإلنسان هيبة

كل ما تشترطه موجود، لكنه في حقيقة  ماذا؟ وما أدري  ،وثوب قصير، ولحية حمراء محناة
عن عبد هللا بن عمر العمري - ليس على ظاهره؛ ولذا قال بعضهم، الحال ليس على مظهره
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هيئته  إال رافضي مبغض آلبائه، ولو رأيتال يجرحه  :-المكبر المضعف عند أهل العلم
عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق  -رحمه هللا-ولحيته علمت أنه ثقة، وسئل مالك 

جد، فأسباب العدالة قد يتصنع فيها الراوي، أبي أمية، فقال: غرني بكثرة جلوسه في المس
ما يفسره  حتى من عدل يقال له: فسر تعديلك هذا؛ ويظهر على خالف حقيقته، فعلى هذا

 بشيء ظاهر، مثل ما قيل عن عبد هللا بن عمر العمري، هذا قول ثان في المسألة.
سير التجريح قد يذكر فيه القول الثالث: أنه ال بد من تفسير األمرين التعديل والتجريح؛ ألن تف

فال بد منه، وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما ال يقتضي العدالة كاالغترار  ،ما ليس بجارح
والقول الرابع عكسه أنه ال يفسر ال جرح وال تعديل، وهذا إذا  ،فال بد من تفسيرهما ،بالظاهر

 أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل.
 التعديل قال عنه الحافظ العراقي:بد من تفسير الجرح دون  القول األول: وهو أنه ال

ــــــر ــــــه حفــــــاُ ا ث ــــــ   علي  هــــــ ا ال
 

 ................................... 
 

 "كشيخي الصحي "يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل، هذا الذي عليه حفاظ األثر 
، مع أهل النظر الذي هم أهل الرأي "مع أهر النظر" البخاري ومسلم ومنهم ، كالفقهاء مثال 
، وعكسه معروف، اواحد   ، فالناظم كم ذكر من قول؟ قوال  -تعالى رحمه هللا-اإلمام الشافعي 

هو القول الرابع ال سيما إذا صدر  -اأيض  –وعكسه  ،والجمع بين القولين في التفسير معروف
وهو عارف بصير  ،أو التعديل من عارف بأسبابهما من إمام معروف عند أهل العلم ،الجرح

وال يعدل بالظاهر، واإلشكال على القول الذي ذكره أنه  ،يعني ال يجرح بغير جارح ،باألسباب
 يأتي في قوله: ،ال بد من التفسير

ـــــن جـــــرح ـــــان م ـــــر قـــــر بي ـــــ ن يق  ف
 

 ................................... 
ين: ثقة، ال اإلمام ألنك تقرأ في كتب الرجال تجد اإلمام أحمد يقول: ضعيف، يقول ابن مع

إن شاء هللا - اوهو إشكال يأتي بيانه غد   ،أحمد يفسر، وال ابن معين يفسر، وهذه مسألة
  .وهللا أعلم، -تعالى

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 كريم بن عبد اهلل اخلضريعبد ال

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،ينالحمد هلل رب العالم
 وصحبه أجمعين.

 :-تعالى رحمه هللا-قال العراقي 
ـــــ ـــــان مـــــن ج   ـرحفـــــ ن يقــــــر قـــــر بي

 

ــــــم يصــــــ   ــــــتن ل ــــــالوا لم  كــــــ ا إ ا ق
 

 وح،ر مجال من ال ،ألن البيان مطلوب من الجارح "َجرح"قل بيان من  "بيان من َجرح"
ـــــ ـــــان م ـــــر قـــــر بي ـــــ ن يق  ن َجـــــرحف

 

 ................................... 
ألن البيان إنما يطلب ممن؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب 

 .منه البيان، نعم
ـــــان مـــــن جــــــرح  فـــــ ن يقــــــر قـــــر بي

 

 وأبهمـــــــــوا فالشــــــــيخ قـــــــــد أجابـــــــــا
 

 حتــــــــــى يـــــــــــبين بـحثـــــــــــه قبـــــــــــوله
 

 عكرمــــــه احتجاجــــــا البخــــــار   ففــــــي
 

   مســـــــلم بمــــــن قــــــد ضــــــعفاواحــــــت
 

 قلـــــــي وقـــــــد قـــــــال أبــــــــو المعــــــــالي
 

 الحـــ  أن يحكـــم بمـــا وابـــن الخطيـــب
 

 وقـــــــدموا الجـــــــرح وقيـــــــر إن ظهـــــــر
 

ـــــــي ـــــــي  يكتف ــــــــر ل  ومبهــــــــم التعدي
 

ـــــــــا  ـــــــــر يكفـــــــــي نحـــــــــو أن يق  وقي
 

 جميــــــع أشـــــــياخي ثقــــــاي لـــــــو لــــــم
 

 وبعــــــو مـــــــن حقـــــــ  لــــــم يـــــــرده
 

ــــــــــه ــــــــــاه أو عمل ــــــــــروا فتي ـــــــــم ي  ول
 

 ولـــــــي  تعـــــــدي  علـــــــى الصحيــــــــ 
 

ــــــم يصــــــ   ــــــتن ل ــــــالوا لم  كــــــ ا إ ا ق
 

ــــــــــا ــــــــــف إ ا اسـتراب  أن يجـــــــــب الوق
 

 كمـــــن أولـــــو الصــــــحي  خرجـــــوا لـــــه
 

 ابـــــن مـــــرزو  وغيـــــر ترجمـــــه مـــــع
 

 نحـــــو ســـــويد إ  بجـــــرح مـــــا اكتفـــــى
 

 واختـــــــــــــــاره تلميـــــــــــــــ ه البـــــــــــــــزالي
 

 أطلقــــــــــــــه العالــــــــــــــم بأســــــــــــــبابهما
 

 مـــــن عـــــدل ا كثـــــر فهــــــو المعتبــــــر
 

 بــــــه الخطيــــــب والفقيـــــــه الصــــــيرفي
 

 لثقــــــــة بــــــــر لـــــــو قـــــــا حدثنــــــــي ا
 

 قبـــــــر مــــــــن قــــــــد أبهـــــــمنأســــــــم   
 

 مـــــن عالــــــم فـــــي حــــــ  مــــــن قلــــــده
 

 علـــــى وفـــــا  المـــــتن تصـــــحيحا لـــــه
 

ــــــــ  ـــــــى التصري ـــــــدل عل ــــــــة الع  رواي
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وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين. 

وقبول التعديل  ،د أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرحبع -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
من غير بيان، والسبب في ذلك أن الجرح ال يصعب بيانه؛ ألنه يثبت بأمر واحد، وأما التعديل 

أو يجب تركه، فيذكر جميع  ،مما يجب فعله فال بد من تعديد جميع ما يكون به عدال  
وينص على أنه يتركها؛ ليكون  ،رماتالواجبات وينص على أنه يفعلها، ويذكر جميع المح

مما يجب  كما تقدم، نعم، يثقل ذكر وتعداد جميع ما يكون به عدال   "خشية أن تثق "و ،عدال  
 أو يحرم.

ولذا تجدون في أحكام األئمة على األحاديث ال  ؛أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد
 شرة أوجه يقتصرون على واحد،ف ا من عقد يكون الحديث مضع ؛يستوعبون العلل في الحديث

وأشد أسباب التعليل، ضعيف؛  ،يذكرون أوضح ،لماذا؟ ألنه إذا ضعف انتهى إشكاله خالص
يكفي، فكون الشخص  األن فيه فالن، انتهى اإلشكال، لو في غيره، لكن هذا أعظمهم ضعف  

كذب في أو ي ،-عليه الصالة والسالم-يكذب على النبي  ؛ أمور تجرح؛على جوارح مشتمال  
هل يحتاج أن  لرحمه؛حديثه مع الناس في كالمه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر، وقاطع 

ويشرب  ،-عليه الصالة والسالم-يقال: هذا الراوي ضعيف، أو وضاع؛ ألنه يكذب على النبي 
 علة فهذه ،-عليه الصالة والسالم– يكفي أن يقال: يكذب على النبي ، ويقطع الرحم؟الخمر

اد أن يجرح هل لمن أر  ؛ا دونها، يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخصتقضي على م
ويتركه من  ،أن يسبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات اأو شاهد   راوي ا

الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى اإلشكال، لكن يكون هذا أقوى الجوارح، أقوى ما 
يقول: هذا  ،ومع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي ،يجرح به، يعني شخص ال يصلي

ال يلزم في  ،ألن هذه هي الجادة المعروفة ؛ما تقبل شهادته، يا أخي اجرح باألعظم يدخن
الجرح أن يعدد كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف وينتهي، 

واحد فطلبوا  ،ولذا يثبت الجرح بأمر ؛ا الرجليكفي، على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذ
يعني ما يجرح به  ،الجوارح قد يختلف فيها الناس اطلبوا بيان السبب، وأيض   -أعني أهل العلم–

وهو عند غيره ليس بجرح، مثل ما تقدم ذكره  ،الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء
والتعديل ال يحتاج فيه إلى بيان، ومنهم  ،تقدم عن شعبة وغيره، فالجرح ال بد من بيانه على ما

من يعكس كما تقدم؛ ألن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول: يجب بيان سبب 
التعديل دون سبب الجرح؛ ألن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين الناس 

نهم، فأسباب التعديل ال بد من ويموه عليهم، ويخفي ما عنده من الجوارح ع ،على أنه ثقة
ومع ذلك يقول:  ،كما قيل في عبد هللا بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم ،بيانها



 
 

319 
 

369  
369 

 369 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وهيئته عرفت أنه ثقة، هذا ما يكفي في  ،ال يقدح فيه إال رافضي مبغض آلبائه، لو رأيت لحيته
له؟ عدله بغير ما يعدل به التعديل، واغتر بظاهره، فال بد من بيان التعديل؛ ألنه كيف عد

أو روى عن عبد الكريم بن أبي  ،ونقده للرجال استدل ،واإلمام مالك رغم شدة تحريه ،الراوي 
وقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فعلى هذا بيان التعديل أمر ال بد  ،المخارق أبي أمية

العلة مركبة من علتي على هذا القول، ومنهم من قال في القول الثالث: يبين الجميع، و  همن
 ،، ال سيما إذا صدر الجرح أو التعديل من عالموالقول الرابع عكسه: ال يبين شيء ،القولين

ن كان هو الواقع العملي  ،الجرح والتعديل، مع أن هذا القولعارف بأسباب  على ما -وا 
الجرح  عارف بأسباب ؛إال أن هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم -سيأتي

ف بأسباب الجرح ر ايبي ن؛ ألن غير العالم العن أو لم والتعديل هو مطلوب على كل حال بي  
 ،ن، فهذا القيد ال حقيقة له؛ ألنه يشترط في المعدلولو بي   ،والتعديل ال يقبل قوله أصال  

 األسباب التي بها يجرح، واألسباب التي بها يعدل. ا باألسباب؛والمجرح أن يكون عارف  
في  ،ننا لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري : إكال أورده ابن الصالح وأجاب عنهإش

كتب  ،تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب ،في الكامل البن عدي ،في الكمال ،الجرح والتعديل
ضعفه  :الرجال قاطبة ليس فيها بيان، إال في القليل النادر، في القليل النادر يذكر البيان

يفعل كذا، لكن الغالب أنه ال يذكر السبب، فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير  فالن؛ ألنه
ألن األحكام فيها مجردة عن ، وال نستفيد منها؛ الجرح، أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتب

 بيان السبب.
 :-تعالى رحمه هللا-قال الناظم  "ف ن يقر"

ـــــن جـــــرح ـــــان م ـــــر قـــــر بي ـــــ ن يق  ف
 

 ................................... 
"قر بيان من على القول السابق  "ف ن يقر" ول بأن الجرح ال يقبل إال مفسر ايعني على الق

بل  ،يعني سبب الجرح، قل بيان سبب الجرح من قبل األئمة الذين تنقل أقوالهم جرح"
أتي إلى غير ذلك من األلفاظ التي ت ..،يقتصرون على الجرح ويقولون: ضعيف، متهم، واهم،

 في ألفاظ الجرح. -إن شاء هللا تعالى-
يعني  "ف ن يقر"فيها بيان إال في القليل النادر  فالكتب المعول عليها في التجريح والتعديل ليس

 :هذا إشكال يورد على القول السابق
ـــــن جـــــرح ـــــان م ـــــر قـــــر بي ـــــ ن يق  ف

 

ــــــم يصــــــ   ــــــتن ل ــــــالوا لم  كــــــ ا إ ا ق
 

 ،عن اإلمام أحمد ؛في السؤاالت عن األئمةيقل بيانهم سبب ضعف الحديث، فيذكر الحديث 
حديث ضعيف، حديث  :وغيرهم ،وأبي زرعة ،عن أبي حاتم ،عن ابن معين ،عن البخاري 

فهل تقبل ، طيب لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ما يذكرون السبب حديث موضوع، ال أصل له؛ منكر،
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نه قد عني إذا قلنا فيه: إ، يألننا نقول: يمكن أن هذا اإلمام ، أو ال بد من بيان السبب؟أقوالهم
يضعف الراوي بما ال يوجب الضعف، قد نقول: إنه قد يضعف الحديث بما ال يوجب 

ال ما يمكن أن يقال؟ ال سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا  ،التضعيف، يمكن يقال هذا وا 
ن البيان؛ هل العلم، يقول: ال بد ممن ال قيمة ألهل العلم عنده؛ ألنه قد يواجه الكبير من أ 

بغير تعليل، وال نقبل حكم بغير دليل،  لماذا ضعف؟ ولماذا صحح؟ لماذا وثق؟ ما نقبل شيئ ا
اآلن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، اآلن 

 :لهمبل اقتصروا على مجرد قو  "لمتن لم يص "أو فيما ينقل عنهم  ،في كتبهم "ك ا إ ا قالوا"
هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤالء أئمة 

اه تعطلت أحكامهم، عطلنا معن ؛ولن نقبل أقوالهم إال ببيان السبب ،كبار، يعني لو طالبناهم
وهم األصل في هذا الباب، وعليهم المعول في  ،والمروي  ،من أثرها في الراوي أحكامهم 
معول عليهم، وقد ، والتضعيف والتضعيف، في التصحيح ،والتضعيف في التوثيق ،التصحيح

كما تقدم في المعلل، الحديث  ،يقال للعالم: لما ضعفت حديث كذا؟ فال يستطيع أن يجيب
ضعيف،  :-اأيض  –لك ، وانظر ماذا يقول لك؟ يقول ويكفي، لكن اذهب إلى فالن ،ضعيف

وقفت على كالم لألئمة فيه تضعيف لحديث، ادرس هذا ضعيف، أنت بدورك إذا  :وثالث يقول
وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم  ،واجمع طرقه ،الحديث، ادرس هذا الحديث

على الجادة، فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الوقوف 
إلمام أعل هذا الحديث؛ ألنه لم يقف ا أن نقول: على هذه العلة، قد يقول قائل: إننا بإمكاننا

أو ال توجد فيها هذه العلة  ،من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها، التي ترتفع بها هذه العلة
التي من أجلها ضعف، نقول: أين أنت من هؤالء األئمة الذي يحفظون مئات األلوف من 

نعم إذا وجد  ،ن أحكام األئمةاألحاديث، فينبغي أن ال يتسرع اإلنسان في الحكم حتى يتأكد م
في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، 

أو  ث فليس لك أن تنظر؛ ألنك مهما رحت،أو تضعيف حدي، أما إذا اتفقوا على تضعيف راو
 فرجوعك إليهم. ؛جئت

 الذي أورده ابن الصالح أجاب عنه: هذا اإلشكال
................................... 

 وأبهمــــــــــــــــــــــــــوا ...................
 

ــــــم يصــــــ   ــــــتن ل ــــــالوا لم  كــــــ ا إ ا ق
 

.................................. 
 

عيف الحديث، فاشتراط البيان أو تض ،في تضعيف الراوي  ،بيان السبب في األمرين "أبهموا"
و على األحاديث التي تكلم فيها أ ،إلى تعطيل هذه الكتب التي تشتمل على الرواةيفضي 
 ا:ب ،ألف اإلطالق، أجاب عن ذلك "قد أجابا"يعني ابن الصالح  "فالشيخ"، ككتب العلل األئمة

ــــــــــف إ ا اســــــــــترابا  ...................................  أن يجــــــــــب الوق
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نعتمد  ولو لم ،أو تضعيف الراوي  ،ألننا ولو لم نعتمد هذا القول في رد الخبر "يجب الوقف"
أو بالحديث،  ،هذا القول في الرد لكننا نعتمده في التوقف، في التوقف باالحتجاج بالراوي 

 ا:نتوقف ب
ــــــــــف إ ا اســــــــــترابا  ...................................  أن يجــــــــــب الوق

 

 ج بهذا الخبر حتى نقف على السبب:وال نحت ،ال نحتج بهذا الراوي 
 حتـــــــــــى يبـــــــــــين بحثـــــــــــه قبولـــــــــــه

 

 ................................... 
يقول: إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحث، زد في البحث، أو تضعيف الحديث، 

 ع الطرق واألسانيد، وادرس الرجال:ابحث، اجم
 حتـــــــــــى يبـــــــــــين بحثـــــــــــه قبولـــــــــــه

 

 ................................... 
 ،والثقة بعدالته "قبوله"أو الحديث  ،عن حال الراوي  "بحثه"يظهر  "حتى يبين"يستمر التوقف 

 الصـــــحي  خرجـــــوا لـــــه اكمـــــن أولـــــو   ...................................
 

ومسلم  ،أصحاب الصحيح البخاري  "أصحاب الصحي "أي كالراوي من الرواة الذين  "كمن"
فيه، يعني في صحيحيهما، يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب،  "خرجوا له"

ووجودنا لهذا الراوي رواية  ،وتنقيبنا في الصحيحين ،ه رواية في الصحيح، فأبان بحثناوجدنا ل
في الصحيحين أنه مقبول، وأن جرح الجارح الذي لم يفسر جرحه ال يؤثر فيه؛ ألننا بحثنا، 

له في الصحيحين  توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له رواية في الصحيح مخرج له، ومن خرج
 طرة:فقد جاز القن

 الصـــــحي  خرجـــــوا لـــــه اكمـــــن أولـــــو   ...................................
 

، الجرح المبهم مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم
ال على سبل  ،يعني على سبيل االحتجاج "ا"احتجاج  يعني في صحيح البخاري  "ففي البخار "

 ، واالستشهاد:المتابعة
ــــــففــــــي البخــــــا  عكرمــــــة ار  احتجاج 

 

 ................................... 
معنى كان يرى  مامولى ابن عباس، وعكرمة هذا مضعف؛ ألنه كما قيل: كان يرى السيف، 

السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج، البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه، 
نوع من االبتداع عند أهل العلم ال يؤثر في الرواية، فهذا ال ،ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج

لماذا؟ ألن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، والكذب كبيرة، فال يجرؤون على 
الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من 

ن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي ،غيره ، على -إن شاء هللا تعالى-تفصيل الكالم فيها  وا 
-كالحافظ الذهبي  ،وذكروا ما يضعف هذا القول ،أن األئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه
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دافعوا عنه، ونفوا عنه هذه التهمة،  "،فتح الباري "في السير، وابن حجر في مقدمة  -رحمه هللا
 ؛ فقد جاز القنطرة:البخاري وعلى كل حال البخاري احتج به، ومادام احتج به 

................................... 
ــــــ  عكرمــــــة اففــــــي البخــــــار  احتجاج 

 

 الصـــــحي  خرجـــــوا لـــــه واكمـــــن أولـــــ 
 

 مـــــــع ابـــــــن مـــــــرزو  .............
 

نما على سبيل المتابعة:لكنه ال على سبيل االحتجاج ،عمرو بن مرزوق الباهلي  ، وا 
 مـــــع ابـــــن مـــــرزو  وغيـــــر ترجمـــــة  ...................................

 

ج لهم في كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، فيهم كالم ألهل العلم، ومع ذلك خر  
الصحيح، فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف، ونحن إذا وقفنا على مثل هذا 

حتى نجد مثل  ، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا-رحمه هللا-ووجدنا البخاري  ،التضعيف
يعني وكذا  "واحت "ٍذ ال نلتفت إلى مثل هذا التضعيف، هذا االحتجاج من البخاري، وحينئ

 :"بمن قد ضعف"في صحيحه  "مسلم"احتج اإلمام 
 واحــــــت  مســــــلم بمــــــن قــــــد ضــــــعفا

 

 ................................... 
يعني مطلق غير  بجرح" "إ وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد  "نحو سويد"يعني من غيره 

كما قاله جماعة من أهل العلم،  ،صدوق في نفسه األن سويد   ؛مسلم "إ  بجرح ما اكتفى"مفسر 
ي صار يلقن فيتلقن، وال شك أن هذا جرح، لكن تخريج اإلمام مَ وقد ضعفه آخرون؛ ألنه لما عَ 

 ،اوي المختلط مثال  مسلم له لعله خرج له ما تحمله قبل ذلك؛ ألنهم قد ينتقون من أحاديث الر 
أو قبل قبول التلقين، يعني قبل اختالل الضبط  ،مما يجزمون بأنه حدث به قبل االختالط

عنده، وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلك، والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له، لكن لو 
أن عمي،  ه بعدخولف من قبل الثقات قلنا: إن هذا إنما حدث به بعد االختالط، أو حدث ب

 وصار يقبل التلقين:
 واحــــــت  مســــــلم بمــــــن قــــــد ضــــــعفا

 

 قلــــي: .............................
 

ــــى   نحــــو: ســــويد إ  بجــــرح مــــا اكتف
 

................................... 
 ، وهو من زوائده على ابن الصالح:القائل الحافظ العراقي

 قلــــــي: وقــــــد قــــــال أبــــــو المعـــــــالي
 

 م بمـــاوابـــن الخطيـــب الحـــ  أن يحكـــ
 

 واختـــــــــــــــاره تلميـــــــــــــــ ه البزالـــــــــــــــي 
 

 أطلقــــــــــــــه العــــــــــــــالم بأســــــــــــــبابهما
 

 "واختاره تلمي ه"الجويني في البرهان،  "أبو المعالي"في رد السؤال المذكور  "قلي: وقد قال"
ال األصل التشديد،  "البزَّالي"أبو حامد  ن اشتهر على ألسنة الناس التخفيف، وا  بالتشديد، وا 
 وهو بالتخفيف. ،على ألسنة الناس التشديد الني، يعني اشتهرعكس الباق  

 قلــــــي: وقــــــد قــــــال أبــــــو المعـــــــالي
 

 ................................... 
 إمام الحرمين في البرهان،
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 واختـــــــــــــــاره تلميـــــــــــــــ ه البزالـــــــــــــــي  ...................................
 

 روا وقالوا:زي محمد بن عمر، اختافخر الدين الرا "وابن الخطيب"يعني في المستصفى 
 ........... الحــــــ  أن يحكــــــم بمــــــا

 

 أطلقــــــــــــــه العــــــــــــــالم بأســــــــــــــبابهما 
 

أي  "أطلقه العالم بأسبابهما"التعديل إذا ، أو في الجرحيعني يحكم بما أطلقه، سواٌء في 
 والتعديل، وهذا هو القول الرابع الذي أشرنا له في أصل المسألة. ،بأسباب الجرح

بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقوالهم؟ هؤالء أهل نظر،  عالقتهم ماقد يقول قائل: هؤالء 
أو لم يصرحوا، منهم من  ،وليسوا من أهل األثر، وبضاعتهم في الحديث مزجاة، صرحوا بذلك

صرح، ومنهم من واقع كتبهم يدل على ذلك، الغزالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث 
 تفسير سورة العصر، نعم. في كرناها لكممزجاة، والرازي ذكرنا قصة أظن ذ

 طالب:......
ال، هو الرازي األصل ثم األلوسي، األصل الرازي في هذه المسألة، يعني ذكر قصة في تفسير 

، فدلت -عليه الصالة والسالم-أن امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي  :سورة العصر
لته، وقال لها ما قال على فقت ،فولدت من الزنا ،ثم زنت ،فقالت: إنها شربت الخمر ،عليه

مع أن الرازي نفسه ذكر أن  ،ولم يذكره غيره ،المصنوع ،المختلق ،حسب هذا الحديث المخترع
دواوين السنة المعتبرة أن هذا من عالمات الوضع،  ،الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة

-ا الخبر فيه أن النبي على حسب هذ -عليه الصالة والسالم-وهو ما عزاه ألحد، وقال النبي 
الوعيد الذي جاء  أما شرب الخمر ففيه الحد، وأما القتل ففيه"قال لها:  -عليه الصالة والسالم

ا{ في سورة النساء: د  َتَعم   ن ا مُّ م  ت ر  م    وأما الزنا فلعلك لم تصل  ،[( سورة النساء93)] }َوَمن َيق 
األلوسي، والرازي يطبقون على تسميته اإلمام، ، هذا ذكره الرازي في تفسيره، ونقله عنه "العصر

يعني التفسير بالرأي، كل  ،التي ال تعتمد على األثر ،كل من فسر القرآن على طريقة التأويل
فإذا قالوا:  ،وأهل النظر يسمونه اإلمام ،أصحاب التفسير بالرأي، أو من أهل الفقه واألصول

ال هو ليس  ،الرازي قال اإلمام انتهى، انتهى اإلشكال، انطلق إلى  وال ينازع في ذلك عندهم، وا 
 ،، لكن األلوسي نقل الخبرمذهبهفي بدعته، نعم إمام، منظر ل ؟بإمام، نعم إمام، إمام فيما

نه إمام في معرفة ما ال يعرفه أهل الحديث، الذي ال يعرفه قال: تفرد بذكره اإلمام، ولعمري إو 
الموضوعات التي ال يعرفها أهل الحديث،  أهل الحديث موضوع بال شك، وهو إمام في ذكر

ال يمكن نسبته إلى الرازي، نعم الرازي له قسم كبير منه،  -يعني كامال  - على أن تفسير الرازي 
ن كان بعضهم يرى أن الربع وفيه خروم أُ  لحقت به، يعني كمل التفسير، وليست متواصلة، وا 

يختلفون في تحديد ما صاغه الرازي أو أقل من ذلك، يعني  ،أو ما يقرب من الثلث ،األخير
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مما صيغ بعده، وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخر، يدل على أنه تعاقب على 
 تأليف الكتاب أكثر من شخص.

ولذا ينادي بعض الغيورين على  ؛على كل حال هؤالء المذكورون ال عالقة لهم بعلم الحديث
ف؛ كيف ننقل كالم الغزالي، وهو يقول: إن السنة بترك وهجر أقوالهم في هذا العلم الشري

وقد سلط على أهل السنة، وأهل األثر،  بضاعته في الحديث مزجاة؟ كيف ننقل كالم الرازي 
ء  َوه َو : -جل وعال-وقدح في ابن خزيمة، إمام األئمة؟ يعني عند قوله  ل ه  َشي  ث  َ  َكم  }َلي 

} ير  يع  الَبص  م  "وألف محمد بن إسحاق بن خزيمة.." ورماه بأبشع ، قال: [( سورة الشورى 22)] السَّ
أسماه كتاب التوحيد، وحري به أن يسمى كتاب الشرك" هذا ليس من أهل  ااألوصاف "..كتاب  

، لكن ما ينازع، ا؛ ألن بعض الناس يرتكب مذهب  -نسأل هللا العافية-السنة، بل عدو للسنة هذا 
ازي، فيختلف حكمه عن حكمه، فهل يعتبر ويشاق، ويورد شبه، وينظر، ويدافع بقوة مثل الر 

أقوال مثل هؤالء؟ أقول: ينادي بعض الغيورين بتجريد كتب علوم الحديث من أقوال هؤالء، وأنا 
أقول: إن ذكر أقوالهم ال مانع منه؛ لماذا؟ ألن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواية والنقل، هذا 

ذا ال عالقة لهؤالء به، وما عمدته على الرأي ال عالقة لهم به، ما عمدته الرواية والنقل، ه
ما يقول:  ةوالنظر، فهؤالء أقوالهم تفيد في هذا الباب، يعني طالب العلم الذي عنده من الغير 

لماذا نذكر أقوال هؤالء؟ إذا دققنا في المسألة، وجدنا أننا، ونحن نتصدى لعلم الحديث مثلهم، 
محفوظاتنا، يعني طالب العلم الذي ينادي من  هم بضاعتهم مزجاة، ويمكن محفوظاتهم أكثر

بمثل هذا إن كان لديه من المحفوظ ما يؤهله ألن يقول مثل هذا الكالم، ويتكلم في علوم 
الحديث بعمق، ويعتمد على أقوال األئمة، ويدرك أقوال األئمة؛ نقول: ما يخالف، لك الحق أن 

املك مع علوم الحديث مثل تعاملهم، من الحديث، وتع اتقول..، لكن إذا كنت ال تحفظ شيئ  
ممن تخصص في علوم الحديث يصنَّف مثل أبي حاتم،  اإنما هو بالرأي، يعني تظنون أن كثير  

ومثل أبي زرعة، أو مثل الرازي، والغزالي ومثل غيره، المسألة مسألة رأي؛ ألن من مباحث 
 دخل لنا ال نحن وال هؤالء علوم الحديث ما يدرك بالرأي، منه ما يعتمد على الرواية، هذا ال

فيه، ما عندنا من المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال، مثل األئمة الكبار 
الذين يحفظون مئات األلوف، لكن هناك أمور، يعني مثل مسألة: ذكر السبب، ما ذكر فيها ال 

ذكر السبب في التعديل، حديث يدل على أنه يذكر السبب في الجرح، أو ي هفي الحديث، ما في
ال بد من ذكر السبب،  :وال فيه نقل عن األئمة أنه يذكر كذا، أو كذا، إنما فيه رأي، الذين قالوا

وهم الجمهور؛ ألن الجرح يحصل بشيء واحد، والتعديل يحصل بأمور كثيرة، والذين قالوا 
ظر مثل ما عندنا العكس، يعني هل هذا مرده رواية، أو نظر؟ نظر بال شك، فعندهم من الن

في هذه األمور، يعني ابن الصالح حينما نسب إلى اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة نسب لهما 
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" محمولة على القطع،  " تختلف عن "عن"، فا"عن" محمولة على الوصل، و"أنَّ أن صيغة "أنَّ
 يعني منقطعة:

................................... 
 سااااااااااااووا وللقطااااااااااااع نحااااااااااااا البرديجااااااااااااي

 

" حكااااااااااام "عااااااااااان" فالجااااااااااالوح   كااااااااااام "أنَّ
 

 حتاااااااى يباااااااين الوصااااااال فاااااااي التخاااااااريج
 

نما هي منقطعة، ثم أورد خبر  إفقال: قال أحمد ويعقوب بن شيبة:   انها ال تفيد االتصال، وا 
"، و"عن" مختلفتان " تفيد القطع، وال تفيد  ؛يستدل به على أن اإلمام أحمد يرى أن "أنَّ فا"أنَّ

صلى -مر بالنبي  احديث عن محمد بن الحنفية: "أن عمار  الوصل، و"عن" تفيد الوصل، ففي 
" قال اإلمام أحمد، ويعقوب بن شيبة: منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن -هللا عليه وسلم

"، قال: متصل، فهم نظروا إلى الصيغة بين -صلى هللا عليه وسلم-عمار: "أنه مر بالنبي 
، هل هذا هو سبب اختالف الحكم؟ أو كلمح؟ الخبرين، بين الروايتين، لكن هل هذا هو اماذا

أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة ال يكفي فيها رواية، هذه ال بد من إعمال الذهن فيها، 
حكم اإلمام أحمد على الرواية األولى بأنها منقطعة، والثانية متصلة؟ حكم على األولى  ماذال

صلى هللا -مر بالنبي  اها: أن عمار  بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهد
، يعني يحكي قصة لم يشهدها، والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن -عليه وسلم

الحنفية يحكي القصة عمن حصلت له، يرويها عنه، يعني أنا لما أحدثك بحديث عن شيخ 
لك، وتنقلها عني،  ، أنت ما أدركته، وأحكي القصةأنت ما أدركته، مات قبل أربعين سنة مثال  

أنه حصل لي كذا، تنقلها عني، أنت ما شاهدت القصة، لكن أنت تنقلها عن طريقي، لكن لما 
حصل له مع الشيخ الفالني كذا، أنت تروي قصة لم تشهدها، ولم ترويها عن  ان فالن  إتقول: 

حديث؛ صاحبها، إذن هي منقطعة، فمثل هذه األمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي وال 
عرف الفرق بين الصيغتين، بينما هناك أمور معتمدة على الرواية ال دخل لهؤالء وال ألمثالهم 

 ممن ليس من الحفاظ في مثلها بل تترك لألئمة، عرفنا الفرق؟ نعم؟
 طالب:......

إشكال في  ههم يطالبون بتجريد، تجريد كتب المصطلح، لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في
فتات، وفيها شيء من اإلدراك لهؤالء األصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال أنها فيها ل

ولذلك يقال لهم: أهل النظر في مقابل أهل األثر، فننتبه لمثل هذا؛ ألن هذه الدعوة ما  ؛النظر
شك أنها دعوة مردها وسببها الغيرة على السنة، وهؤالء عندهم شيء من مخالفة السنة، فال  هفي

عليهم في مثل هذه المباحث، لكن أنا أقول: إذا كان مرد المسألة ومناطها  ينبغي أن يعول
ذا ارأي   ؛ فهم يدخلون بال شك، ودخولهم مثل دخولنا، ما نحفظ من السنة إال مثل ما يحفظون، وا 

كانت المسألة مناطها أثر ورواية؛ فال مدخل لهم فيها، يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا 
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، ما يمكن اقال الغزالي: الصواب متصل، يمكن يعارض هذا بهذا؟ أبد   قال: الصواب مرسل،
أن يعارض هذا بهذا أحد، وال يمكن أن يجرؤ أحد، ولو كان ممن يتبع الرازي على بدعته، أو 

، لكن االغزالي، أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا، يعارض األئمة بمثل هؤالء أبد  
ها ما ال يدرك البتة إال بمثل ما يصنعون، هم جمعوا الطرق، وخزنوها من ااألئمة أطلقوا أحكام  

في أذهانهم، يضاهيهم، أو يقرب منهم من يجمع الطرق في األوراق، أو في اآلالت قد، فمن 
يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل، هناك أشياء ال يمكن الوصول إليها إال إذا 

من تلقاء نفسه، يقول أبو حاتم: الصواب مرسل، ثم يقول:  ساويناهم، يعني هل بإمكان شخص
ال، الصواب متصل، من أجل أن ينقل عن إمام يضاهي أبا حاتم؟ فمثل هذه األمور ال بد من 

يحذف قول في باب من األبواب، فيبقى الباب غير مترابط، يعني لو  االنظر فيها، وأحيان  
ن الجرح والتعديل، إذا حذف قول من هذه األقوال ما األقوال األربعة التي ذكرناها في مسألة بيا

يكون في المسألة خلل؟ نعم، لكن غير متكاملة؛ ألنها أقوال متقابلة، وعللها متقاربة، فإذا 
، أو الباقالني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة ألنه اختاره الغزالي مثال   ؛حذفت هذا القول

مسألة، تصورتها على وجهها، وأعود وأكرر أن هؤالء تختل، لكن إذا سردت جميع ما قيل في ال
تلبسوا ببدع، وبعض الناس يطالب، وهذا ال شك أن سبب مرده الغيرة على السنة، يقول: تنقح 
كتب المصطلح حتى من مسائل األصول، لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح ومسائل 

ألصول، هل نقول: ال األصول، يعني بحث السنة مبحث كبير بل قطب يبحث في كتب ا
ندرس األصول، أو نحذف السنة من كتب األصول، ونحرم من أراد أن يتخصص؟ وهو ال بد 
من دراسة المصطلح في كتب األصول؛ ألنه ال يتم له االستدالل إال بالكتاب والسنة واإلجماع 

كتب والقياس، واألصول المختلف فيها معروفة، فإذا أراد أن يحتج ال بد أن يبحث له في 
األصول عن مباحث السنة، أو نقول: نرفع هذا القسم من كتب األصول، وندخل فيه متن من 
متون المصطلح المعروفة عند أهل العلم، يعني نقرأ كتب األصول، وننظر فيها، ونتفحصها، 

 ونقبل الحق ونرد غيره، والمتأهل حقيقة ال يقف في طريقه مثل هذه األقوال.
 ليقلــــــي: وقــــــد قــــــال أبــــــو المعـــــــا

 

 وابـــن الخطيـــب الحـــ  أن يحكـــم بمـــا
 

 واختـــــــــــــــاره تلميـــــــــــــــ ه البزالـــــــــــــــي 
 

 أطلقــــــــــــــه العــــــــــــــالم بأســــــــــــــبابهما
 

باألسباب ال أثر له؛ ألنه  ان هذا القيد واشتراط كونه عالم  إأي بأسباب الجرح والتعديل، وقلنا: 
 ايكون عارف   ن، ال بد أنن أو لم يبي   ال يقبل الجرح والتعديل إال من العالم بأسبابهما، سواء بيَّ 

 .-إن شاء هللا تعالى-بأسبابهما على ما سيأتي 
 ر:الفصل الخامس من الفصول الثالثة عش
 وقــــــدموا الجــــــرح وقيــــــر: إن ظهــــــر

 

ـــــر  ـــــر فهـــــو المعتب  مـــــن عـــــدل ا كث
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ن كان المعدلون أكثر  ا،جمهور أئمة األثر قدموا الجرح على التعديل مطلق   ،أي الجمهور وا 
دة علم لم يطلع عليها المعدل، يعني إذا قال فالن، عالم من أهل ؛ ألن مع الجارح زيااعدد  

العلم: فالن ثقة، وقال الثاني: ضعيف،  فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، 
إن شاء -وظاهره الخير  ،ويزكي ،ويصلي ،هو يقول: أنا مع المعدل في كل ما يقول، يصوم

لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها  ،ظاهرفي ال ا، وال يرتكب محظور  -هللا تعالى
ولذا قدموا الجرح؛ ألن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، إذا كثر عدد  ؛المعدل

وهذا ترجيحه بزيادة العلم  ،المعدلين منهم من يقول: نحتاج إلى مرجح؛ ألن هذا ترجيحه بالكثرة
وتعديل المائة  ،خطأ؛ ألن تعديل الواحدالتي خفيت، لكن الخطيب على ما سيأتي يقول: هذا 

واحد، يشهدون له بالظاهر، أما هذا األمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على 
ال ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إال شخص وأنتم  ،هذا الشخص يشرب :وقال ،المائة، يخفى وا 

يعرف عنه هذا الجرح ي يعدله، والذي غما يدري عن هذا الشخص يب الذيما تدرون عنه، 
 فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. ،ويضعف ،يجرح

 وقــــــدموا الجــــــرح وقيــــــر: إن ظهــــــر
 

ـــــر  ـــــر فهـــــو المعتب  مـــــن عـــــدل ا كث
 

هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟  ؛من عدل األكثر ،حال"أل" حال بزيادة  "من عدل ا كثر"
ال ما يجوز؟  ،يجوز ال ميجوز "جاء زيد راكب ا"وا   ا يجوز؟ إال إذا أول بنكرة:، وا 

ــــــ  فاعتقــــــد اوالحــــــال إن عــــــر  لفظ 
 

ــــــى  ــــــره معن  ــــــد" تنكي ـــــــ"وحدك اجته  ك
 

حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر؛ ألن  "أل"ل نكرة، وهنا األكثر فيه و ال بد أن يؤ 
الكثرة تقوي الظن بعدالته، والخطيب يقول: هذا خطأ؛ ألن تعديل واحد أو أكثر ال فرق في 

 عنده زيادة علم خفيت على المعدل. بل قول الجارح؛ ألنمقا
تقديم الجرح والتعديل، يعني  عرفنا المسألة السابقة في ده الفصل السادس في تعديل المبهم:وبع
فيقدم الجرح؛ ألن مع الجارح زيادة علم، وهذا يتطلب تفسير الجرح؛  وتعديل، وجد فيه جرح راوٍ 

فيقبل من العالم، فيقبل ممن يقبل قوله  ؛م يكن في مقابل تعديلألنه في مقابل تعديل، أما إذا ل
فال بد من بيان السبب؛ ليكون، لنعرف هل خفي  ،في الجرح، أما إذا كان في مقابل تعديل

 ، أو ال؟على المعدل
لو قال المعدل: أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح، لكنه تاب  -اأيض  –في هذه المسألة 

معتبر، بأن قال: أنا أعرف أنه كان يشرب الخمر، لكن على يدي منذ  منه، أو نفاه بطريق
، فنقول: إنه إن ما مع الجارح لم يخف على المعدل، بل اوتاب وندم، وأقلع فور   ،شهر ما شرب
 وحكم بأنه حسنت حاله واستقام بعد هذا الجرح، فمثل هذا يعتبر. ،عرفه المعدل



 
  

378 

 008 شرح ألفية احلافظ العراقي

لماذا؟ قال: ألنه قتل  ل الجارح: ضعيف مجروح؛ى الجرح، قالو نفاه بطريق معتبر، لو نف
فالن يوم الخميس، فقال المعدل: أنت تقول قتله متى؟ قال: يوم الخميس، قال: صلى بجواري 

، أو ال تزعم أنه مقتول، فنفاه بطريق معتبر، فهل يعتبر قول الجارح الذييوم الجمعة، هذا 
 ور ال شك أن لها أثر في مثل هذا.يعتبر؛ ألنه ال قيمة له، فمثل هذه األميعتبر؟ ال 

 : في تعديل المبهم:الفصل السادس
 :-رحمه هللا-قال 

 ومــــــــبهم التعــــــــدير لــــــــي  يكتفــــــــي
 

ــــــه الصــــــيرفي  ــــــب والفقي ــــــه الخطي  ب
 

أي تعديل المبهم، لو قال: حدثني الثقة، عدله على اإلبهام، لو قال العالم  "ومبهم التعدير"
 المحدث: حدثني الثقة.

 ي  يكتفــــــــيومــــــــبهم التعــــــــدير لــــــــ
 

ـــــــــب ..................  ـــــــــه الخطي  ب
 

وأبو نصر بن الصباغ؛ ألنه ال يلزم من كونه  "الصيرفي"أبو بكر  "والفقيه" البغدادي أبو بكر
حدثني الثقة ويسكت، بل ال بد  :عند غيره، ال بد أن يسميه، ال يقول عنده أن يكون عدال   عدال  

لكن ليس بثقة عند  ،؛ ألنه قد يكون ثقة عندهأن يذكر اسمه؛ ألنه، لكي يعرض أمره، ويعرف
فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة، اإلمام الشافعي  ،من شخص قال: حدثني الثقةم غيره، فك

يقول: حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، والحفاظ كلهم على  -رحمه هللا-
ضعف إبراهيم بن أبي يحيى، فال بد تضعيفه، وتفرد بتوثيقه، حتى من يقلد اإلمام الشافعي ي

 -اأيض  –من تسميته، ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على الفقيه الصيرفي، واقتصر 
قالوا: إن  ،وغيرهم من أهل النظر ،وابن الصباغ ،كل أهل المصطلح نسبوا هذا القول للصيرفي

ويقول:  ،ويبهمه ،وي عن راوٍ مثل هذا يدرك بمثل هذا النظر، يعني كون الراوي أو اإلمام ير 
وقد ال يكون ثقة عند غيره، والدليل  ،يدركه، يدرك أنه قد يكون ثقة عنده حدثني الثقة، هذا كلٌ 

ين، تجد هذا العالم يقول: ثقة، واآلخر يقول: في ذلك االختالف بين العلماء في الرواة المسمَّ 
ن عدم التسمية قال بعضهم: إهم من هذا النوع، بل أن هذا المب -اأيض  –ضعيف، فيحتمل 

تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء؛ ألنه لو ذكر 
اسمه ما قبل الخبر، ومثل هذا يقول: حدثني الثقة، ال يظن باإلمام أنه يريد أن يغش األمة 

نما هو ثقة عنده، والخبر ثابت عنده والمسألة  ،منه الغش ولذا ال يتصور ؛بهذا الخبر، ال، وا 
مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة الدين، حماة السنة، فمثل هذا قالوا: يقوي الظن 
بضعفه؛ ألنه ما أبهمه إال لغرض، كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إال لغرض، قد 

مة مع أنه غرض حسن؛ لكي ال يرد الحديث الذي تحتاج إليه األ -وهو األصل- يكون غرض
كما لو  ،وقيل يكفي يعني تعديله "وقير يكفي"ته عنده، لكن قد ال يصح عند غيره جزمه بصح

، وهو مؤتمن على السنة، ألنه مأمون في الحالين، إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين ؛عينه
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يكفي، وهذا القول ماش على قول من يحتج بالمرسل، بل هو  :، وقيلأو لم يسم    ،سمى سواءٌ 
 ،لى، بل هو أولى من قبول المراسيلأو 

 وقيـــــــــــر: يكفـــــــــــي نحـــــــــــو: قـــــــــــا 
 

 ................................... 
 "لو قا "صرح الخطيب بأنه  "بر"، أو المرضي أو العدل "حدثني الثقة"ألف اإلطالق 

 لو قال: "جميع أشياخي ثقاي": -اأيض  –باإلطالق 
 جميــــــع أشــــــياخي ثقــــــاي ولــــــو لــــــم

 

 مـــــــن قـــــــد أبهـــــــمأســـــــم     ي قبـــــــر  
 

"  يقبر من قد  ،يعني لو قعد قاعدة قال: جميع أشياخي ثقات، فال يلزم إن سميت فهو ثقة
لما ذكر قبله؛ ألنه قد يوثق من ليس بثقة، يعني اجتهاده أداه إلى هذا، اجتهاده الذي  أبهم"

الحتياط، ما فيه رأى أن ذمته ال تبرأ إال به أداه إلى هذا؛ ألن الكالم في الرواة ال يمكن فيه ا
ال  ،ضعفيإال جزم  وأن ال يثبت  ،للسنة اوضعفته احتياط   ،وثق، لماذا؟ ألنك إن احتطتيوا 

ن احتطت من امنها إال ما هو ثابت بيقين حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابت   ، وا 
من أجل من أن يترك الناس العمل بهذه السنة  وقلت: بدال   ،ووثقت هذا الراوي  ،الطرف اآلخر

 فقد جعلتهم يعملون بما ال يجوز العمل به. ،تضعيفي لهذا الراوي 
أو اإلمام: جميع أشياخي ثقات، يعني ولو لم أسمهم، ثم روى عمن  ،أو العالم ،إذا قال الشيخ

من قد أبهم؛ لما ذكر؛ ألنه قد يوثق من ليس بثقة، ال لهوى في  -اأيض  –لم يسمه ال نقبل 
نما لمخالفة باجتهاد،  ومعاذ هللا ،نفسه، حاشا أن يتهم أئمة اإلسالم بهذا، ال لهوى في نفسه، وا 

مثل ما قالوا  ا،قبل، من العلماء من يقول: يقبل مطلق  اجتهاده أداه إلى هذا، وهناك من يقول: يُ 
فقال: يقبل، أشياخه ثقات، القول األول أنه ال يقبل، الثاني  ،يكفي، هذا قعد قاعدة :في األول
 أنه يقبل.

أو قال: جميع أشياخي ثقات؟  ا،واحد   اويريد به شخص   ،أيهما أولى بالقبول إذا حدثني الثقة
 األول أولى بالقبول؟ 

 .....طالب:.
 أولى؟

 طالب: نعم.
 لماذا؟
 جميع أشياخي، اإلشكال في الجميع  طالب:

 ،يعرف ال، من جهة أخرى، يعني األول أولى بالقبول؛ ألنه حينما قال: حدثني الثقة يذكره،
وقال: جميع أشياخي ثقات، نعم، قد  ،ويذكره، وحكم عليه بالتوثيق، لكن لو قال، وقعد قاعدة

ألنه  ؛يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، لكن لو نص عليه في السند أنه ثقة، أولى بالقبول
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على من باب  يتذكر حال كتابته حال هذا الراوي، لكن قعد قاعدة، يعني أنا أعرف مثال  
 ا،ذكر في المقدمة أنه ال يذكر في الشرح حديث   -تعالى رحمه هللا-تنظير الحافظ ابن حجر ال

أو حسن، هذه قاعدة عنده، لكن وهو يشرح في أثناء الكتاب قد  ،ويسكت عنه إال وهو صحيح
ومع ذلك ال تصل  ،ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح ؛يغفل عن هذه القاعدة

ال ما هو بواضح؟، بل فيها الضعيف، واضحإلى درجة الحسن  ،ألن اإلنسان قد يقعد قاعدة ، وا 
ألنه بشر، فالتنصيص على ويغفل عنه في أثناء الكتابة، وال يالم؛  ،في كتابه اأو يشترط شرط  

 ى بالقبول من الحكم العام.لو الواحد أ
ـــــــرده ـــــــم ي ـــــــ  ل  وبعـــــــو مـــــــن حق

 

 ................................... 
"في ح  من وأحمد  ،والشافعي ،كمالك ،مجتهد متبوع "من عالم"يل المبهم إن صدر أي تعد
 :قلده"

ـــــــرده ـــــــم ي ـــــــ  ل  وبعـــــــو مـــــــن حق
 

ـــــن قلـــــده  ـــــي حـــــ  م ـــــن عـــــالم ف  م
 

وأن يقبلوا هذا  ،يعني قال اإلمام أحمد: حدثني الثقة، يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي 
الخالصة يقلدون اإلمام، فكيف بوسائل الحكم؟ وقل  في ،الخبر؛ ألنهم يقلدون اإلمام في الحكم

ولو تفرد  ،مثل هذا في حق الشافعية، على الشافعية أن يقبلوا قول اإلمام في توثيق الراوي 
أو لم يسمه، بل وثقه على اإلبهام، وقل مثل هذا في المالكية، يلزمهم أن يقبلوا قول  ،بتوثيقه

بالوسائل، يقبلون قول اإلمام إذا قال اإلمام يحرم كذا  إمامهم؛ ألنهم يقبلون في النتائج، فكيف
 تبعوه، فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائل، وأظن هذا القول ظاهر.

ـــــــرده ـــــــم ي ـــــــ  ل  وبعـــــــو مـــــــن حق
 

ـــــن قلـــــده  ـــــي حـــــ  م ـــــن عـــــالم ف  م
 

يعني في مذهبه؛ ألن تقليده في الحكم؛ ألنه يقلده في الحكم ففي التصحيح أو التضعيف من 
 باب أولى.

 :-تعالى رحمه هللا-م بعد هذا قال الناظم ث
ــــــــــه ــــــــــم يــــــــــروا فتيــــــــــاه أو عمل  ول

 

 لـــــه اعلـــــى وفـــــا  المـــــتن تصـــــحيح   
 

 أو فتواه، يجوز هذا ،لم يرو الضمير يعود على جمهور أئمة األثر، فتياه "ولم يروا فتياه"
 ر:، أو مقلد، وهي في المجتهد أظهكان هذا عن المجتهد وهذا، أو فتواه أي العالم، سواءٌ 

ــــــــــه ــــــــــم يــــــــــروا فتيــــــــــاه أو عمل  ول
 

 لـــــه اعلـــــى وفـــــا  المـــــتن تصـــــحيح   
 

ولم  ،وأجمعوا على أن الماء إذا خالطته النجاسة ،يعني أفتى األئمة له ا المتن" ا"تصحيح  
وال ريحه أنه طاهر، وبالمقابل أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجس،  ،وال طعمه ،تغير لونه

المسألة األولى منهم من يفرق بين القليل والكثير، هذا محل إجماع، أما في األصل، في 
ومنهم من ال يفرق، هذه مسألة ثانية، لكن مسألة المفهوم، أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه 

))الماء طهور ال ينجسه شيء، إال  :وغيره أن ،ينجس باإلجماع، وفي الباب حديث أبي أمامة
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ال  -هذا االستثناء-لعلماء على مفاد هذه إجماع ا ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه((
ن أفتوا بموجبه، ففتوى العالم بمقتضى حديث ال يعني  يعني أن هذا االستثناء صحيح، وا 

كما أن فتواه بمخالفة حديث ال تعني تضعيف الحديث، لماذا؟ ألنه حال  ،تصحيح الحديث
أو  ،أو بمجموع طرق بمقتضى الخبر احتمال أن يكون عمل بحديث آخر،  ،الفتوى بالمقتضى

المقابل فيما إذا أفتى بمخالفة وعمدته، وب بقواعد عامة، ال يعني أن هذا الحديث هو معوله
الحديث؛ ألنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح؛ ألن عنده من الحديث ما 

:يخالفه م  ما هو أرجح منه، أو لناسخ مثال 
ــــــــــه ــــــــــم يــــــــــروا فتيــــــــــاه أو عمل  ول

 

 لـــــه اتصـــــحيح  علـــــى وفـــــا  المـــــتن  
 

، أو لدليل آخر، ويجوز أن يروي اإلمكان أن يكون ذلك منه احتياط   ؛لراويه يعني وال تعديال  
، يعني تعديل للراوي تصحيحه للحديث، وعمله بالحديث، اعن غير عدل، وقيل: تعديل مطلق  

هذه المسألة، مسألة العمل عمله بالحديث تصحيح له، وتوثيق لراويه، وقيل: إن كان، 
بمقتضى خبر من قبل العالم، أو خالف الخبر، ال تقتضي التصحيح في حال العمل 
بمقتضاه؛ ألنه قد يعمل به مع غيره، أو لدخوله في قواعد عامة، ومثلنا باالستثناء إال ما غلب 
على لونه، أو طعمه، أو ريحه، ضعيف باتفاق الحفاظ، ومع ذلك الحكم متفق عليه، فال يعني 

مسألة العكس، إذا ترك العمل بحديث، فال يعني أن هذا تضعيف؛ ألنه قد هذا أنه صحيح، و 
عنده، وقد يكون كما يعتذر به عن  ايعمل بمخالفه مما هو أرجح منه، وقد يكون منسوخ  
ولذلك تجدون األئمة قد تكون لهم  ؛األئمة، قد يكون الخبر قد خفي عليه، ما بلغه الخبر

بما هو أرجح منه،  احاديث صحيحة، فإما لكونه معارض  فتاوى، يصدر منهم فتاوى مخالفة أل
أو لكونه لم يبلغه، أو ألن فهمه للخبر غير فهمك للخبر، أنت تظن أن هذا اإلمام رد الخبر، 

))وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن وهو في الحقيقة قد عمل بالخبر على فهمه، ففي حديث: 
إن اإلمام مالك رد هذا  :نة موقف، هل تقول، لما تسمع أنه عند المالكية أن عر بطن عرنة((

الخبر، أو ما بلغه الخبر؟ بلغه الخبر، وعمل بالخبر، لكن على حسب فهمه هو، ال تفرض 
ارفعوا عن مزدلفة، وال ارفعوا  :فهمك عليه، يقول: لوال أن عرنة من عرفة ما استثنيت، ما قال

ر، لكن وقوفه صحيح، هو فهم هذا، عن منى، لكن هي منها، يأثم الذي يقف؛ ألنه خالف األم
والجمهور قالوا: لما نهي عن الوقوف فيها إذن ليست من عرفة، فقد يكون عدم أو عمله 

من االعتذارات عن األئمة في  -رحمه هللا-بالخبر على خالف ما تفهم أنت، ولشيخ اإلسالم 
ب العلم يقعون في ؛ ألن بعض طالاكتابه: "رفع المالم عن األئمة األعالم" كالم طيب جد  

األئمة وأنهم يخالفون النصوص، ال سيما بعد الهجمة على التقليد، ومطالبة الناس كلهم بما 
لشافعي كم خالف من حديث، أحمد ل انظرن بالتفقه من الكتاب والسنة، يفيهم الطالب المبتدئ
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حرج،  تشتمل عليه؟ كتب الحنفية حدث وال ماذاكم خالف من حديث؟ انظر كتب الحنابلة، 
اإلمامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية حين اعتذر عن هؤالء األئمة،  انظروهكذا، نقول: ال يا أخي، 

، وهو ناصر السنة؟ هل ال يحتمل تأويال   اصحيح   ايعني هل يظن باإلمام أحمد أنه يخالف خبر  
ر، وهذه ما يظن باألئمة مثل هذا، لكن ال بد لهم من عذ ايظن بمالك نجم السنن مثل هذا؟ أبد  

األعذار جاء على كثير منها شيخ اإلسالم ابن تيمية في رفع المالم، فعلى كل طالب علم أن 
 يراجع هذا الكتاب، ويفيد منه.

ـــــــدي    ـــــــي  تع ـــــــى الصـــــــحي  ول  عل
 

 روايــــــــة العــــــــدل علــــــــى التصــــــــري  
 

هذا الراوي عند من روى  يعني إذا قال إمام من األئمة: حدثنا فالن، هل هذا يقتضي عدالة
الذي عليه أكثر  "على الصحي "لمن يروي عنه العدل، المحدث العدل  ""ولي  تعدي   ه؟ ال عن

باسمه؛ ألنه يجوز أن يروي عن غير عدل، وكتب  "التصري "وجه  "رواية العدل على"العلماء 
من الرواة شديدي الضعف، وفيها  اوفيه ،السنة باستثناء الصحيحين فيها من الرواة الضعفاء

في  من الرواة الثقات الكثير، فرواية اإلمام أحمد عن راوٍ ا متوسطي الحال، وفيه من الرواة
، ا، رواية النسائي ليست توثيق  امسنده ال يعني أنه يوثق هذا الراوي، رواية الترمذي ليست توثيق  

 وهكذا.
أن تصحيح الترمذي معتبر، وأن تصحيحه تعديل وتوثيق  -رحمه هللا-الشيخ أحمد شاكر يرى 

رواة، هذا رأي الشيخ أحمد شاكر، وال شك أن هذا تساهل شديد أكثر من تساهل الترمذي لل
لما سيذكره من الشواهد،  ؛ويقول: حسن صحيح ،الذي يرمى به، فالترمذي قد يصحح الخبر

من فيه ضعف، فليس وفالن وفالن، ويكون في سند الحديث األصل  ،وفي الباب عن فالن
ن قال الشيخ أحمد شاكر ما قال ، تصحيحه اتضعيف  و  اتصحيح   رحمه -توثيق لرواة الخبر، وا 

 .-هللا
 روايــــــــة العــــــــدل علــــــــى التصــــــــري   ...................................

 

 ؛إذا روى عن ضعيف ،من طريق رواة اومنهم من يقول: المسألة مفترضة في إمام يروي حديث  
، ولكن هذا القول يرده واقع عنده يروي عن ضعيف؟ إال أنه ثقة معناه أنه غش األمة، كيف

ألن من أهل العلم من ال يروي إال  ؛كتب السنة، منهم من يقول: إن كان ال يروي إال عن ثقة
ا، وحصر من يكون توثيق   ،أنه ال يروي إال عن ثقة ،وهذه جادته ،عن ثقة، يعني هذه قاعدته

عن ثقة، لكن الواقع في وجد جمع يقربون من عشرين ال يروون إال  ،ال عن ثقةال يروي إ
وفي مروياتهم أنهم يروون عن الثقة وغير الثقة، لكن الغالب الثقات، فممن قيل فيه أنه  ،كتبهم

نه ال إ :وبقي بن مخلد، حتى قالوا في أبي داود ،-رحمه هللا-ال يروي إال عن ثقة اإلمام أحمد 
هو الذي أشدهم  -مه هللارح-في الرواة مالك، مالك  ايروي إال عن ثقة، لكن أشدهم تحري  

ومع ذلك روى عن غير ثقات، كما ذكرنا في ابن  ،وهو أقربهم إلى تطبيق هذه القاعدة ا،تحري  
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وهي تسعة  ،وواقع المسند فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه ما حكم بوضعه ،أبي المخارق 
ن نازع من نازع في مسألة الوضع تعمده الرواة ا ال موأنه قد يكون فيه الخطأ،  ،أحاديث، وا 

رحمه -وفيه تسعة أحاديث، هناك كالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ه الخطأ، قد يقع فيبالكذب
بيان األحاديث الموضوعة، وللحافظ ابن حجر القول ة في والحافظ العراقي له كراس ،-هللا

لراوي ال المسدد في الذب عن المسند، وكالم كثير يعني في المسألة، فرواية العدل الثقة عن ا
 وتوثيق عملي، توثيق عملي للراوي. ،له، نعم رواية الشيخين تعديل له، وال تعديال   اتعتبر توثيق  
 .وهللا أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
 

 .طالب:.....
ذين يفتون، إذا روى الصحابي هذا الكالم في األئمة ال ،يعني رواية الراوي من الصحابة مثال  

))إذا ولغ الكلب في حديث:  -رضي هللا تعالى عنه-وأفتى بخالفه، كما روى أبو هريرة  ا،حديث  
أنه  -رضي هللا عنه-روي عن أبي هريرة  ، ويعفر الثامنة بالتراب((اإناء أحدكم؛ فليغسله سبع  

رة بما روى ال بما رأى، هذا معروف ، وأهل العلم يقولون: العباكان يفتي بأن اإلناء يغسل ثالث  
عند أهل العلم، هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما رواه، لكن البحث الذي معنا حديث 

 ،له، وفتواه اال يعتبر تضعيف   ،فأفتى بخالف ذلك ،ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن من روايته
ن كانت محل عناية من أهل العلم أو يبين  ،لكن العبرة بالحديث ما لم يظهروطالب العلم،  ،وا 

 أو مرجوح. ،أنه منسوخ
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين. 

 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 
ــــــــر المجهــــــــول   واختلفــــــــوا هـــــــــر يقب

 مــــــن لــــــه راو فقــــــ  مجهــــــول عــــــين
 مجهــــــــــول حـــــــــال باطــــــــــن وظاهــــــــــر
ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  المجهــــــــــــــول للعدال  ةوالثال

ــــم ــــي الحك ــــة ف ــــع حجي  بعــــو مــــن من
ـــــــــ  ـــــــــال الشــــــــــيخ: إن العم ــــــــــه وق  ب
 فــــــي كتــــــب مــــــن الحــــــدي  اشـــــــتهري
 فــــــي بــــــاطن ا مــــــر وبعــــــو يشـــــــهر
 والخلـــــــف فــــــــي مبتــــــــد  مـــــــــا كفــــــــرا
ـــــــــر إ ا اســـــــــتحر الكـــــــــ با ـــــــــر: ب  وقي
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــول: أقب  للشــــــــــــــــافعي إ  يق

ـــــــــــــــــــــــرون ورآه   ا عـــــــــــــــــــــــد  وا كث
ـــــــــ ـــــــــان اتفاق  ـــــــــن حب ـــــــــه اب  ورووا افي

 

 وهــــــــــــو علـــــــــــى ث ثــــــــــــة مجعــــــــــــول 
 كثــــــــــــر والقســـــــــــــم الوســــــــــــ ورده ا  

 وحكمـــــــــــه الـــــــــــرد لــــــــــدى الجمــــــــــاهر
 فـــــــــي بــــــــاطن فقــــــــ  فقـــــــــد رأى لــــــــه

ـــــــ  ـليم فقطـــــــعمـــــــا قبلــــــــه، مـــــــنهم س 
 عــــــــــــ يشـبــــــــــــه أنــــــــــــه علــــــــــــى  ا ج  

ــــــــ ري ــــــــرة بعـــــــو مـــــــن بهــــــــا تع  خب
 وفيـــــــــه نظـــــــــر ا ا القســــــــــم مســــــــــتور  
ـــــــــــقيـــــــــــر: يــــــــــــرد مط  واســــــــــــتنكرا الق 

 نصــــــــــــرة م هــــــــــــب لــــــــــــه ونســــــــــــبا
 مـــــــــن غيــــــــر خطابيـــــــــة مـــــــــا نقلـــــــــوا
 ردوا دعاتهــــــــــــــــم فقــــــــــــــــ  ونقــــــــــــــــ 
ــي الصــحي  مــا دعــوا ــد  ف  عــن أهــر ب

 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 :أما بعد
يعني العلماء، علماء األثر  "واختلفوا" في الفصل السابع: -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

 "هر يقبر المجهول "يعني أهل األثر والنظر  ،والفقه
 واختلفــــــوا هــــــر يقبــــــر المجهــــــول 

 

 ................................... 
 "وهو على ث ثة" يعني الراوي المجهول

 جعــــــــــولوهــــــــــو علــــــــــى ث ثــــــــــة م  ...................................
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يعني جعله أهل العلم  "مجعول"ي ثالثة أقسام يعن "وهو على ث ثة"يعني على ثالثة أقسام 
جهالة من لم يذكر وأغرق منه في الكر اسمه، على ثالثة أقسام، والمجهول المراد به هنا من ذُ 

أو  ،أو حدثني بعض من لقيت ،أو حدثت عن فالن ،كقولهم: حدثني رجلاسمه، كالمبهم، 
بن سعيد في الجهالة من قولهم: حدثني زيد  هذا أغرقُ  ،آلخذين عن الزهري مثال  بعض ا

 ممن هو مقل في الرواية بحيث ال يروي عنه إال واحد. ،األنصاري مثال  
، وذاته معروفة، مما ذكره مجهول العين، لكن عينه في الحقيقة ،القسم األول: مجهول العين

، أو مثل ما مر بنا في رسالة أبي داود االسم سباعي و يزيد محمد بن سعيد األنصاري مثال  أب
ومع ذلك لم يوقف له على ترجمة، هذا مجهول عين، مقل في الرواية  ،مع الكنية مع النسبة

ما روى عنه إال واحد في القسم األول عندنا، لكن من لم تعرف ذاته، وهو المبهم، مبهم يعني 
وأنت معك طرف للبحث عنه، لكن  ،ين الناسمحمد بن سعيد األنصاري هذا له اسم يميزه ب

لكن يبقى  ،مبهمات المتن واإلسناد ،رجل كيف تبحث عنه في كتب التراجم؟ نعم فيه المبهمات
 ،ونسبته ،وكنيته ،ولقبه ،واسم أبيه ،أنك في الجهالة بالنسبة لمثل هذا أشد ممن عرف اسمه

أو بعض اآلخذين عن  ،، أو امرأةقيل فيه رجل الذي لم يعرف اسمه ممن أبهم سواءٌ فاألول 
ذاته غير  ،فالن، أو حدثت عن فالن، هذا مغرق في الجهالة، ولو أطلق عليه مجهول الذات

لكن ما  ،أو جمع الطرق  ،وال في ذلك ما يدل عليه إال من خالل كتب المبهمات ،معروفة
يروي  ات رجال  قد يذكرون في المبهم كتب الرجال تبحث عن رجل، ما رجل؟تذهب ابتداء  إلى 

ترجمة رجل يروي عن فالن، قد يقول المؤلف: والمراد به كذا، أو لم في المبهمات، عن فالن، 
 ، لم أقف على اسمه.اأقف على اسمه، كما هو الواقع كثير  

وال  ،هذا ال بد من تعيينه، ال بد من تعيينه -أعني مجهول الذات كالمبهم–هذا المجهول 
وأقسامها مما ذكره  ،أما بالنسبة ألنواع الجهالةمن يقبل المرسل،  ه، وال يقبله إاليختلف في
 فقد ذكر ثالثة أقسام: ،-تعالى رحمه هللا-المؤلف 

ـــــــول ـــــــر المجه ـــــــر يقب ـــــــوا ه  واختلف
 

 وهــــــــــو علــــــــــى ث ثــــــــــة مجعــــــــــول 
 

ويعرف أبوه، وتعرف  ،يعني هذا يعرف اسمه "من له راو  فق "وهو  "مجهول عين" :األول
عنه إال  ومقل بحيث لم ير  ،لكن هو مقل في الرواية ،ا مذكور في السندكل هذ ،كنيته ونسبته

وعبد هللا بن أعز لم  ،كجبار الطائي ،لم يرو عنه إال واحد "من له راو فق "وهو ، راو واحد
يعني مجهول  "ورده"أي هذا النوع من المجاهيل  "ورده" يرو عنهما إال أبو إسحاق السبيعي

وهو الصحيح، أورد على هذا الرد أن في  ا،فال يقبلونه مطلق   ،ءمن العلما "ا كثر"العين 
الصحابة من لم يرو عنه إال واحد، وفي رواة الصحيح من لم يرو عنه إال واحد، نقول: 
الجهالة ترتفع بالتوثيق، فإذا وثق الراوي الذي لم يرو عنه إال واحد ارتفعت الجهالة عنه، ترتفع 
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أعظم من توثيق البشر، ووثقهم  ،-جل وعال-، وثقهم هللا الجهالة عنه، والصحابة موثقون 
 فال يدخلون في مثل هذا البحث. ،-عليه الصالة والسالم-النبي 

وهو توثيق  ،رواة الصحيح، رواية البخاري عن راو ليس له إال راو فقط ترفع عنه الجهالة
حيحين في مثل هذا فال يرد رواية في الص ،عملي لهذا الراوي، وقل مثل هذا في رواية مسلم

الخالف، ومن باب أولى ال يرد المقلون من الصحابة ممن ليس لهم إال راو واحد، وهذه 
الجهالة يطلقها أبو حاتم حتى على الصحابة، وذكرنا في حديث سبق أنه قال في أحد 

 ،ةياقال: من المهاجرين األولين مجهول، لماذا؟ ألنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الرو  ،الصحابة
"والقسم ، فال يقبلونه، وهذا هو الصحيح يعني من العلماء "ورده ا كثر" معناه أنه قليل الرواية

لماذا؟ ألن شرط العدالة المشترط في قبول  ؛مجهول العين حينما رده األكثر فلم يقبلوه الوس "
وى عنه بغير العلم، يعني ر  االرواية لم يتحقق، وبعضهم يقول: إن كان مجهول العين مشهور  

كمالك بن دينار، ترتفع عنه الجهالة؛ ألن شهرته بغير العلم ترفع  ،واشتهر بالزهد مثال   ،واحد
 مشهور بالنجدة والشجاعة. ،عمرو بن معدي كرببالشجاعة، ك أو مشهور ،الجهالة

أو والي ثقة  ،أو خليفة ،كون هذا الراوي الذي لم يرو عنه إال واحد استعمله ثقة، بمعنى عامل
أو ما أشبه  ،أو قضاء   ،كأن يتولى إمارة في عهد عمر بن عبد العزيز مثال   ،رى في عمالهيتح
ترتفع عنه الجهالة؛ ألن من واله يتحرى فيمن يوليه، ويجب على ولي األمر أن يتحرى  ؛ذلك

فيمن يوليه من تبرأ به الذمة، فإذا كان هذا ما وااله عمر بن عبد العزيز على جهة من 
فال يقطع  ،ن بعمر بن عبد العزيز أنه يولي غير ثقة، لكنه لم ينص على توثيقهالجهات ال يظ

 بثقته لكن الجهالة ترتفع عنه.
 :يعني الثاني "والقسم الوس "

 مجهــــــــول حــــــــال بــــــــاطن وظــــــــاهر
 

 ................................... 
اثنان ثالثة هذا يروى عنه، روى عنه أكثر من واحد، روى عنه  "مجهول حال باطن وظاهر"

وجهالة العين  ،يعني عينه معروفة ،لكنه لم يعرف بجرح وال تعديل، هذا مجهول الحال ،أكثر
بقيت حاله، تبحث عنه في كتب الرجال  ،ارتفعت عنه برواية اثنين فأكثر، فعرفت عينه

ثة اني الوسط من الثاليعني الث "والقسم الوس "وال تعديل  يذكرون له رواة، لكنه لم يذكر بجرح
 هو الثاني:

 مجهــــــــول حــــــــال بــــــــاطن وظــــــــاهر
 

 ................................... 
يعني من الجهالة من العدالة والجرح مع معرفة عينه برواية عدلين عنه، وهذا النوع من 

 ه الرد، فال يقبل مطلق ا كسابقه:المجاهيل حكم
ــــــــدى الجمــــــــا  ................................... ــــــــرد ل ــــــــه ال  هروحكم
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 :يعني عند جماهير العلماء حكمه الرد، مع أن أمره أخف من الذي قبله، والقسم الثالث
مجهول  :األول ،ال في الظاهر "في باطن ا مر فق "أي مجهول العدالة  "المجهول للعدالة"

فقط، وقد عرفت  امجهول الحال باطن   :والثالث ا،وباطن   امجهول الحال ظاهر   :الثاني ،العين
بمن يقدم  ه، والعدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين، يعني نضرب مثاال  عدالت

بعضهم يظهر  ،ويجد فيه المصلين ،ويصلي في مسجد من مساجد هذا البلد ،على بلد مثال  
عليه ما يدل على عدالته، وبعضهم ال يظهر عليه ما يدل على عدالته، يعني بعض الناس 

ال لحية  ،وال تفرق بينه في ظاهره وبين الفساق، يعني أمرد أطلس ا،منكر  تراه وهو ال يستعمل 
وثوب  ،بينما الثاني بجانبه له لحية كثيفة ،له يستدل بها على أنه محسوب على المتدينين

ليس في ظاهره ما يدل  ما وضعه؟قصير، يعني ظاهره العدالة واالستقامة، والثاني ما تدري 
أن ظاهره العدالة، يعني فرق بين شخص، يعني لو  فيه إلى من يثبتحتاج على العدالة، هذا يُ 

يعني  ،في الجملة ،في السابق الناس في الجملة ظاهرهم العدالة ..،أنت اآلن اوجدت شخص  
ما يزاولون منكرات ظاهرة، اللحية حتى أفجر الناس السكير العربيد ما يحلق لحيته، يعني إلى 

فقد يفعله من هو محسوب على أهل الدين  ،انعكست األمور وقت قريب، وأما في هذه األزمان
وهو في حقيقة األمر من  ،والعلم، فاختلت الموازين وتغيرت، فترى الشخص ال يعجبك مظهره

وهو في الحقيقة من المفسدين في  ،ومظهره ،أهل الخير، وتجد الشخص فيعجبك منظره
من  ا،وباطن   اطنة، مجهول الحال ظاهر  األرض، فمثل هذه األمور يحتاج فيها إلى الخبرة البا

فقط من ظهرت عليه  اليست عليه عالمات تدل على ثقته وعدالته، ومجهول العدالة باطن  
ن يسأل عن باطنه من قبل بقى إال أبحيث ال يُ  ،العالمات التي تدل على ثقته وعدالته

 المزكين.
................................... 
 رمجهــــــــول حــــــــال بــــــــاطن وظــــــــاه

 

 ............. والقســــــــــــم الوســــــــــــ  
 

 وحكمـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــرد.............
 

"المجهول للعدالة في باطن  :والقسم الثالث ،عند الجماهر من العلماء ايعني فال يقبل مطلق  
ا: "فقد رأى له حجية"ال في الظاهر  فق "  أي احتجاج 

 حجيـــة فـــي الحكـــم بعـــو مـــن منـــع
 

 ................................... 
"حجية  بعو  اوباطن   اومجهول الحال ظاهر   ،يعني من القسمين مجهول العين "ما قبله"قبول   

ليم بن أيوب الرازي منهم الفقيه سُ  ليم فقطع""منهم س  من القسمين  "ما قبله"قبول  من منع"
 وعزاه النووي لكثير من المحققين؛ ألن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر، وأدق ،"فقطع به"

هل  ،من هذا الحكم بالظاهر فقط، لو جاء من يزكي وقال: فالن عدل، وقيل له: هل عاشرته
هدنا اسافرت معه، قال: ال، وهللا هو يصلي معنا، وال الحظنا، وال نشهد إال بما علمنا، وال ش
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وباطنه  ا،وسفر   اوقيل له، قال: نعم، أنا صحبته حضر   ،عليه إال كل خير، والثاني شهد آلخر
 ظاهره، هذا في التزكية يزكي الباطن كما يزكي الظاهر، والثاني يزكي الظاهر فقط. مثل

إذا حصلت التزكية ارتفعت الجهالة، إذا حصلت التزكية ممن يعتد بقوله من عارف بأسبابها 
أو يكتفى بتزكية الظاهر؟  ،ترتفع الجهالة، وهل يطلب من المزكي أن يزكي الباطن والظاهر

وظهور العدالة إما بالشكل الذي يدل على  ،هذا القسم الثالث ،العدالةإذا كان الظاهر 
 ،أو بتزكية من لم يشهد على باطنه، يقول: أنا وهللا ما أعرف إال الظاهر ،االستقامة وااللتزام

وعزاه  ،قطع به ،ليم بن أيوب الرازي وال ظهر لنا إال كل خير، مثل هذا قبله من الفقهاء سُ 
 محققين؛ ألن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر.النووي لكثير من ال

 ألف إطالق: "إن العم "يعني ابن الصالح:  "وقال الشيخ"
ــــــــــ   ................................... ع ــــــــــى  ا ج  ــــــــــه عل  يشــــــــــبه أن

 

بين  "من الحدي  اشتهري"كثيرة  "في كتب" ،"يشبه أنه على  ا جع "هذا القول  يعني على
 :حيث خرج منها لرواة ،األئمة وغيرهم

................................... 
 

ــــــ ري  ــــــا تع ــــــن به ــــــو م ــــــرة بع  خب
 

خبرته ببعض الرواة قد تعذرت، ال  ،يعني خبرة المطلع، والذي يريد أن يعرف حكم هذا الخبر 
العمل  يثه ما ينكر، فإنه حينئذٍ يستطيع الوصول إليها، لكنه في ظاهره عدل، وليس في حد

 ،يعني ابن الصالح "وقال الشيخ: إن الَعَم " ، كما قال ابن الصالحأخبارهم على قبول
ــــــــــ   ................................... ع ــــــــــى  ا ج  ــــــــــه عل  يشــــــــــبه أن

 

 يعني على هذا القول،  
 فــــي كتــــب مــــن الحــــدي  اشــــتهري

 

 ................................... 
 ، وغيرهم، حيث ُخرج فيها لرواة:ئمةكتب كثيرة من الحديث اشتهرت يعني بين األ

ــــــ ري  ................................... ــــــا تع ــــــن به ــــــو م ــــــرة بع  خب
 

لتقادم العهد  ؛في باطن األمر "في باطن ا مر"، "تع ري"أي بالكتب  "بها"رج لهم فيها يعني خُ 
ت عدالته وخفي ،بهم فاكتفي بالعدالة الظاهرة، وهذا النوع الذي عرفت عدالته في الظاهر

 ا:ويسميه مستور   ،يشهر هذا النوع ،بعض العلماء كالبغوي يشهره ،الباطنة
ــــو يشــــهر ــــاطن ا مــــر وبع ــــي ب  ف

 

ـــــــه نظـــــــر ا ا القســـــــم مســـــــتور     وفي
 

 ،يعني في هذه التسمية "وفيه نظر" والنووي  ،وتبعه الرافعي ،البغوي يقول: هذا النوع مستور
لماذا؟ ألن اإلمام الشافعي نص على  ؛يه نظرفقط المستور ف اتسمية مجهول العدالة باطن  

ال سيما في -والشافعي ال يمكن أن ينص على شخص  ،قبول شهادته، شهادة المستور
يطلب المزكين،  اجهل عدالته الباطنة؛ ألن القاضي إذا جهل عدالة الراوي باطن  تُ  -الشهادات
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يعني  "وفيه نظر"لحافظ العراقي: ولذا قال ا ؛المزكين هي التي يستدل بها على العدالة الباطنةو 
وهذه التسمية فيها نظر، وأطلق بعضهم المستور بإزاء مجهول الحال بقسميه،  ،هذا اإلطالق

تر بعض حاله دون بعض، قال: مستور، مجهول الحال يعني ال يدرى عن حاله شيء، أو سُ 
 ،ى قول البغوي فيكون المستور عل ،وبعضهم أطلق المستور بإزاء المجهول بأقسامه الثالثة

القول الثاني: من خفيت عدالته  وخفيت عدالته الباطنة فقط، وعلى ،ومن تبعه من استترت
لشبهه بما يستتر عن ناظره،  ؛المستور هو المجهول :لظاهر والباطن، وعلى القول الثالثفا

ال غي ،فالذي وراء هذا الجدار مستور  ،الجدارر مستور؟ مستور في الجدار يعني حاجز وا 
ال تدري ما وراء هذا الجدار، فتطلق  ،مجهول -اأيض  –اجز بينك وبينه، ستره الجدار، وهو ح

 الستارة بإزاء الجهالة.
ويراد بها العدالة، وال  ،وفي غيره على ألسنة أهل العلم ،تارة في مقدمة مسلمجاء إطالق الس   

 يريدون بها المعنى الموجود هنا.
راتب بعضها أشد من بعض، فعلى سبيل الترقي من فالخالصة أن المجهول أو الجهالة م

، هو إذا قلت أن.. مجهول الذات أشدها، إذا أدرنا ،من حيث القبول والرد ،األدنى إلى األعلى
ن أردت  ،يعني من حيث الحكم األدنى ،على سبيل الترقي ثم األعلى، ثم األعلى ثم األعلى، وا 
مجهول الذات الذي لم يطلع  :فتقول: األول ،ي من حيث اإلغراق في الجهالةلعلى سبيل التد

 :واحد، والثالث لكن لم يرو عنه إال راوٍ  ،مجهول العين الذي عرف اسمه :والثاني ،على اسمه
فقط، فإذا قلنا:  امجهول الحال باطن   :والرابع ا،وباطن   امجهول الحال ظاهر   ،مجهول العدالة

ن أردت  ،هذا تدل ٍ  ،كم الذي هو الردتدلي من األشد في الحكم إلى األدنى، أشد في الح وا 
 فقط. افتبدأ بمجهول الحال باطن   ،الترقي في أعلى أنواع الجهالة من حيث القبول

كانت بما يستدل به عليها مما يدركه من  ه الظاهرة سواءٌ فقط مع أن عدالت امجهول الحال باطن  
له جمع ب  لحال الباطنة، هذا قَ أو نص عليها أهل العلم ممن خفي عليه ا ،له خبرة بهذه األمور

نه يوثق المجاهيل، وذكر : إولذا قال أهل العلم ؛عليه من أهل العلم، وابن حبان في ثقاته جارٍ 
وأما  ،في ثقاته بعض المجاهيل، هو ماش على أن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر

فقط مقبول  ال الحال باطن  وهذا الذي يترجح، أن مجهو  ،-جل وعال-السرائر فالذي يتوالها هللا 
يقول: إن  ،حتى يظهر خالف الظاهر، والذي يرد مثل هذا النوع حتى نعرف العدالة الباطنة

كما سبق  ،ويثقون به، ويعدلونه بناء  على هذا التصنع ،طويال   االناس قد يتصنع لهم أحد زمن  
د هللا بن عمر العمري في أمثلة الدرس الماضي ممن اشترط بيان سبب التعديل، وقالوا: إن عب

 ؛المكبر قال فيه يعقوب بن سفيان: إنما يضعفه رافضي مبغض آلبائه، لو رأيت لحيته وهيئته
عرفت أنه ثقة، فكون اإلنسان يتصنع ويظهر للناس خالف ما يبطن هذا ال شك أنه يقدح في 

نادر ال حكم هذا القول، لكن األصل في المسلمين العدالة، يعني يندر أن يوجد مثل هذا، وال
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 االناس دهر   وأم   ،وسكن في المسجد ،له، بل وجد من دخل بين المسلمين ممن ليس بمسلم
يعني إذا وجد مثال من هذا أو  ،جد، فهل مثل هذه األمثلة النادرةوهو ليس بمسلم، وُ  ،طويال  
لظواهر، هل يؤثر على القاعدة والحكم األصلي؟ إننا إنما كلفنا في أحكامنا على الناس با ؛ذاك

ك ولما شُ  ا،عسير   اولذا لو كلفنا الحكم بالباطن لكلفنا أمر   ؛-جل عال-ونكل السرائر إلى هللا 
والقاضي يطلب  ،لفنا التعديل على الباطن، وبيان العدالة الباطنةفي أحكام القضاة، لو كُ 

حكام لما وجد في األحكام خلل، ووجود األ ؛المزكين الذين يشهدون بأن هذا باطنه كظاهره
الشرعية الصحيحة النافذة التي تكون على خالف، قد تكون على خالف الواقع، وهي صحيحة 

))إنما أنا بشر أقضي المؤيد بالوحي يقول:  -عليه الصالة والسالم-ونافذة؛ ألن النبي  اشرع  
على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقتطع له قطعة من نار، 

أو الحكم بغلبة  ،فهل كالمهم في العدالة الباطنة تقتضي مطابقة األمر؛ و ليدعها((فليأخذها، أ
في  ،فهذا مستحيل، مستحيل أن يوجد من يوثق في الباطن ،الظن؟ أما إذا قلنا مطابقة األمر

في أوقات، لكن قد يطرأ  اوباطن   ا،ظاهر   كل لحظة من حياة هذا الرجل؛ ألنه قد يكون عدال  
ولو في أقل األحوال حين أداء هذا الخبر، أو حين أداء هذه  ،من األوقاتعليه في وقت 

وال يمكن أن يصل أحد إلى ما  ،الشهادة ما يخدش هذه العدالة الباطنة؛ ألن السرائر إلى هللا
 ،في حقيقة األمر، ال يمكن الوصول إليها، يعني إذا توصل في قضايا بواسطة فطنة القاضي

لكل الناس،  اشاهد إلى أن يعرف حقيقة األمر وباطنه، هذا ليس متاح  واستدرج هذا ال ،استطاع
فإصابة حقيقة األمر هذه لم يشترطها أحد، لكن قالوا: إنما يشهد على  ،وال للمزكي ،ال للقاضي

 وحينئٍذ يقرب األمر. ،ما يغلب على الظن في الظاهر والباطن
"عني االختالف بين األئمة ي "والخلف"والفصل الثامن فيما يقول الحافظ العراقي:   "في مبتد  

 ببدعته: "مبتد   ما كفرا"يعني في قبول رواية 
 والخلــــــف فــــــي مبتــــــد  مــــــا كفــــــرا

 

 ................................... 
االختالف في المبتدع الذي ال تخرجه بدعته عن اإلسالم، وعلى هذا الغالة من المبتدعة 

يعني مكفرة ما دخلوا في هذا االختالف، ما يدخلون  الذين بدعهم كبرى تخرجهم عن الدين،
 في هذا االختالف؛ ألنه يقول:

 والخلــــــف فــــــي مبتــــــد  مــــــا كفــــــرا
 

 ................................... 
مفهومه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته ال يدخل في هذا االختالف، والخلف المراد به 

دع ال تصل به بدعته إلى أن يخرج من الدين، االختالف بين أهل العلم في قبول رواية مبت
، ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو كان ايرد مطلق   "ا"قير: يرد مطلق   ،يعني بدعته غير مكفرة

عن كونه يروي ما ال عالقة له  غير داعية إلى بدعته، ولو روى ما ينقض بدعته، فضال  
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ك أن مثل هذا فيه إخماد لبدعة هذا ، وال شاببدعته، فالمبتدع ال يقبل منه شيء، يرد مطلق  
المبتدع، يعني عدم التعريج عليه فيه إخماد لبدعته، وعدم الرواية عنه ال شك أنه سبب لتركه 
وهجره، وهجر بدعته، والرواية عنه، الرواية عنه قد يكون فيها شهر له، وشهر لبدعته، وعلى 

ته غير مكفرة ولو لم يدع إليها، هذا إذا أمكن أن يؤخذ العلم عن غير مبتدع، ولو كانت بدع
إذا أمكن أن يأخذ هذا العلم من غير مبتدع، فهو األصل فهو األصل، "إن هذا العلم دين، 

 االرد مطلق   "استنكرا"فانظر عمن تأخذ دينك"، فال ينبغي أن تأخذ عن مبتدع، لكن هذا القول 
به جمع من أهل العلم، لكن هذا له أنصار من أجلهم وأعظمهم اإلمام مالك، وقال  "استنكرا"

؟ أي أنكره أهل العلم، كابن الصالح وغيره، "استنكرا"كيف  "استنكرا"هذا القول كما قال الناظم: 
فقال: إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، بما 

"إ ا إال  اال يرد مطلق   "وقير:"، ""واستنكرافي ذلك الصحيحان، فيها الرواية عن بعض المبتدعة 
 :استحر الك ب"

 وقيـــــــر: بــــــــر إ ا اســـــــتحر الكــــــــ با
 

 ................................... 
 سواٌء كان في الرواية، أو في الشهادة،
................................... 
ـــــــــــــر ـــــــــــــول: أقب  للشـــــــــــــافعي إ  يق

 

 نصـــــــــــرة مـــــــــــ هب لـــــــــــه ونســـــــــــبا 
 

ـــــــوا ـــــــة مـــــــا نقل ـــــــر خطابي  مـــــــن غي
 

ألن مدار القبول على ؛ ذا استحل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن هذا ال تقبل روايته وال كرامةإ
لم يبق للقبول أدنى نظر؛ ألن نقل األخبار المعول  ؛انتفى ما مدار القبول عليه ، فإذاالصدق

 شرط األساس فإنه ال قيمة للرواية:فيها على الصدق، صدق الرواة، فإذا انتقض هذا ال
  ا اســـــــتحر الكــــــــ باوقيـــــــر: بــــــــر إ

 

 نصـــــــــــرة مـــــــــــ هب لـــــــــــه ونســـــــــــبا 
 

 أو ال يدخل؟  ،الخالف هذا القول من يستحل الكذب يدخل في
 .....طالب:.

 ال
 طالب:......

له عن الخالف؛ ألن  اواستحالله للكذب مخرج   ،نعم إذا استحل الكذب كفر، فتكون بدعته
الكذب يكفر باستحالله ما  ، وهذا الذي يستحلفي مبتدع ما كفر "الخلف في مبتد  ما كفرا"

ما أجمع على تحريمه، وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، لكن  ،أجمع عليه أهل العلم
استحالله بمعاندة أو بشبهة، أما إذا كان بمعاندة يعني حرم الحالل المجمع على حله، أو حل 

، هذا يكفر بال الحرام المجمع على تحريمه بأن قال: الخبز حرام، أو قال: لحم الخنزير حالل
؛ ألن فيه نوع من اوجد خنزير نازع في كونه خنزير   ،إشكال، لكن من وجدت لديه شبهة

االختالف عن شكل الخنازير، األكثر يقولون: هذا خنزير، كل من رآه قال: هذا خنزير، وهو 
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حل حل الخنزير؟ ال، مثل هذا استأألنه  ا، وقال: حالل، هل نقول: يكفر؛نازع في كونه خنزير  
نعم البدعة عند أهل العلم ما  ،ولذا البدعة عند أهل العلم ؛الكذب عنده شبهة، ال بمعاندة

ليس عليه دليل شرعي  أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية، والمبتدع من عمل عمال  
بنوع شبهة ال بمعاندة، فإذا وجدت الشبهة ال يحكم بكفره، لكن إذا جليت هذه الشبهة؛ ألن 

 -تعالى رحمه هللا-فيه إشكال من جهات، الشافعي  -تعالى رحمه هللا-كالم الشافعي  الكالم
يقول: أقبل شهادة أهل األهواء، إال الخطابية، فإنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، ويشهدون 
بالزور على مخالفيهم، والخطابية نوع من الروافض، طائفة من الرافضة، فمقتضى كالمه أنه 

ومقتضى كالمه أنه يدخل الخالف فيمن كفر ببدعته في  ،افضة غير الخطابيةيقبل شهادة الر 
وال يدخل  ،الخالف في قبول الرواية، وأصل المسألة أن من كفر ببدعته ال تقبل روايته

 الخالف.
 وقيـــــــر: بــــــــر إ ا اســـــــتحر الكــــــــ با

 

ــــــــه ............  ــــــــ هب ل  نصــــــــر م
 

تابع إلمام أسس المذهب، أو لمذهبه،  أو ،كان هو مؤسس المذهب أو ألهل مذهبه سواءٌ  "له"
م على فإنه حينئٍذ تقبل روايته على كالم اإلما ؛أما إذا لم يستحل ذلك العتقاده حرمة الكذب

 مفهوم كالم اإلمام الشافعي:
 نصـــــــــــرة مـــــــــــ هب لـــــــــــه ونســـــــــــبا  ...................................

 

 اإلمام محمد بن إدريس: "للشافعي"يعني هذا القول 
 ......... إ  يقــــــــــــــول: أقبــــــــــــــر...

 

ـــــــوا  ـــــــة مـــــــا نقل ـــــــر خطابي  مـــــــن غي
 

ألنهم يرون الشهادة بالزور  ؛أقبل شهادة أهل األهواء إال الخطابية من الرافضة: "وعبارته
قد يوجد من  ،لموافقيهم، وال شك أن مثل هذا ال يمكن قبوله، وبعض أهل الغفلة" لموافقيهم

 اع غفلة، قد يثق ببعض الناس فإذا ادعى شيئ  بعض أهل الغفلة ممن ظاهره الصالح، لكن م
زور مهما وشهد به، ثقة به، فيدخل في مثل هذا، ال شك أن هذا زور، هذه شهادة  ،صدقه

، وليس من هذا النوع شهادة خزيمة ))على مثلها فاشهد((بلغت ثقتك بمن شهدت له: 
-لم يحضر؛ ألن النبي  وهو ،، حينما شهد له بالعقد بالبيع-عليه الصالة والسالم-للمعصوم 

فكيف بخبر األرض، ليس هذا من  ،معصوم، يصدق في خبر السماء -عليه الصالة والسالم
بيد غيره،  اهذا، لكن لو شهد، أدعى أعلم الناس، أو أورع الناس، أو أزهد الناس، ادعى شيئ  

، مهما وشهد له وانتصر له وشهد، نقول: ال، أنت شاهد زور ،ثم جاء شخص ثقة بهذا العالم
 بلغت ثقتك بهذا العالم.

 ............ إ  يقــــــــــــــول: أقبــــــــــــــر
 

 وا كثـــــــــــــــــــــرون ..................
 

ـــــــوا  ـــــــة مـــــــا نقل ـــــــر خطابي  مـــــــن غي
................................. 
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 الضمير يعود على من؟ "ورآه"من العلماء  "وا كثرون"
 طالب:  بن الص ح.

 :نعم البن الصالح
 فحيااااااااااااث جاااااااااااااء الفعاااااااااااال والضاااااااااااامير

 

 كقاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا
 

 لواحاااااااااااااااااااد ومااااااااااااااااااان لاااااااااااااااااااه مساااااااااااااااااااتور 
 

 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا
 

 أي أعدل األقوال: ""ا عد يعني ابن الصالح  "ورآه"فالمراد ابن الصالح 
 وا كثــــــــــــــــــــرون ورآه ا عــــــــــــــــــــد 

 

 ردوا دعــــــــــــــــــــــــاتهم ............... 
 

الذي ال يدعو  دعة، أما المبتدعردوا الدعاة فقط، وهذا مذهب الجمهور، رد الدعاة من المبت
 :فمثل هذا ال ترد روايته ،إلى بدعته

 وا كثــــــــــــــــــــرون ورآه ا عــــــــــــــــــــد 
 

 ورووا افيـــــــه ابـــــــن حبـــــــان اتفاق ـــــــ
 

 ردوا دعــــــــــــــاتهم فقــــــــــــــ  ونقــــــــــــــ  
 

 عن أهر بـد   فـي الصـحي  مـا دعـوا
 

 ،ثروهذا مذهب األك "ا عد  ردوا دعاتهم فق "ابن الصالح  "ورآه" من أهل العلم "وا كثرون"
الداعية إلى البدعة ال يجوز "حيث قال:  "ا"فيه ابن حبان اتفاق  لإلطالق  "ونق "والجمهور، 

طبة، ال أعلم بينهم فيه االحتجاج به، الداعية إلى البدعة ال يجوز االحتجاج به عند أئمتنا قا
 .-عرحم هللا الجمي-الشافعي  -وأئمته يحتمل أنهم أئمة الحديث، أو أئمة مذهب اختالف ا"

، يقول: "الداعية إلى البدعة ال افعلى كل حال هذا كالم ابن حبان، ونقل فيه ابن حبان اتفاق  
 ".ابينهم اختالف   يجوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، ال أعلم فيه

ا إلى يعني األئمة األحاديث بما فيهم البخاري ومسلم عن هؤالء المبتدعة الذين لم يدعو  "ورووا"
أهل بدع، جمع بدعة،  ع، سكنت، خفف، فسكن، أصلهدَ يعني ب    "د  عن أهر ب   "ورووابدعهم 

يعني على سبيل االحتجاج، رووا عن المبتدعة ما  "عن أهر بد  في الصحي "فسكن للوزن 
فتجد في  ،على سبيل االستشهاد من باب أولى، رووا عن المبتدعة ادعوا إلى بدعهم، وأيض  

ي باإلرجاء، رمي بالقدر، فيه تشيع وهكذا، مَ يمن يقول فيهم: رُ التقريب عالمات الخاء والميم ف
ما يدرك هذه االصطالحات،  الذييعني بعض الجهال  ،معنى فيه نصب؟ نعم مافيه نصب، 

وثقة، هذه ما تجتمع، نعم ما تجتمع،  ارأى في ترجمة: ثقة وفيه نصب، قال: كيف يكون نصاب  
 بل الروافض.ال، يعني هو من النواصب الذين هم في مقا

وهو رد الدعاة، يشكل عليه تخريج البخاري  ،القول الذي نقل عليه ابن حبان االتفاق هذا
ان خرج له اإلمام البخاري في موضعين، عمران طَّ كعمران بن ح   ،لبعض الدعاة، لبعض الدعاة

ومن دعاتهم، من القعدية من الصفرية، يعني من  ،ومن رؤوسهم ،بن حطان من الخوارج
ج له هو داعية إلى مذهب الخوارج، ومع ذلك خرَّ و رج الغالة، ومع ذلك يدعو إلى بدعته، الخوا

 اإلمام البخاري في صحيحه.
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حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة،  ،: الخوارج معروف مذهبهم في التشديد على العصاةأوال  
اعدة العامة والكذب عندهم من عظائم األمور، فهم أهل صدق، فقبول رواياتهم جار على الق

أن المعول في الرواية على صدق اللهجة، وأجاب بعضهم بأن البخاري إنما خرج لعمران بن 
أو أداه بعد ما تاب،  ،رف أنه تحمله قبل ابتداعه، أو أنه أداه قبل ابتداعه أو تحملهحطان ما عُ 

يضير  يقول: ما الذي -تعالى رحمه هللا-ونقل عنه أنه تاب عن مذهب الخوارج، وابن حجر 
في تخريج رواية شخص مبتدع يدعو إلى بدعته قد عرف بصدق اللهجة؟ هذا كالم ابن 

وأي صدق في لهجة مادح  ،حجر، يقول: عمران قد عرف بصدق اللهجة، والعيني يرد عليه
ال ما هو بصادق؟ الذي يمدح قاتل -وأرضاه رضي هللا عنه-قاتل علي  ، صادق اللهجة وا 

ال ال؟ ،للهجةعلي يطلق عليه أنه صادق ا  وا 
 ..طالب:....

هل هو  ؛نعم، هذا ليس بصادق اللهجة بال شك، لكن عدم صدقه في لهجته في هذا الموضع
، فهو يتدين بهذا، فهو ينتصر لما يراه الحق، ا؟ لما يراه حق  اأو لما يراه حق   ،انتصار للكذب
هذا  ،ويدافع عنه ايراه حق   لكن كونه هو ،وندين هللا به أن هذا هو الضالل بعينه ،والذي نعتقده

شيء ثان، وشيخ اإلسالم يسأل عن رؤوس المبتدعة ممن يظن فيهم أنهم أن في نواياهم سوء 
يعني تقرأ لرأس من رؤوس المبتدعة يقشعر جلدك، ويرد الحق، ويدافع عن  ،من خالل كالمهم

تجزم أن عنده سوء  الباطل، وينافح عنه، ويورد الشبه بقوة، ثم بعد ذلك أنت تجزم، يعني تكاد
، كالرازي مثال   -تعالى رحمه هللا-طوية، وأنه يكيد لإلسالم وأهله، ثم يسأل عنه شيخ اإلسالم 

فكثير من الناس يطعن في قصده، والذي يطعن في قصده  ،ويقول: وأما الرازي بن الخطيب
اه أنه من خالل ما يشمه من كالمه ال شك أن هذا كالصريح من كتاباته، يقول: والذي أر 

، ينصر ما يراه الحق، لكن هذا اجتهاده، على أن الرازي له كتاب ذكره شيخ اينصر ما يراه حق  
واالستعانة بالكواكب  ،هو الشرك بعينه؛ ألنه في السحر ، وغيره إن ثبت عنه فهواإلسالم

ا أن كون اإلنسان ينصر وغيرها، إن ثبت عنه، وتذكر توبته ورجعته، لكن الذي جرنا إلى هذ
فنصره لما يراه الحق يختلف عن  ،ويخطئ في اجتهاده غير كونه ينصر الباطل ،حقما يراه ال

ن كان  ،ولذا يقول ابن حجر: وما المانع من قبول روايته ؛نصره فيما يجزم أنه بأنه باطل وا 
ويحرص على التتبع لمثل هذه  ،، والعيني يتتبع ابن حجراداعية؛ ألنه ينصر ما يراه حق  

ال شك أن هذه المالحظة من العيني لها حظ من النظر، وهي دامغة بالنسبة لمن المواطن، و 
وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟ هل  ،لم يحقق في حقيقة األمر، يقول: وأي نصر للحق

 جة؟ وابن حجر يقول: صادق اللهجة،يمكن أن يوصف بصدق الله
 ياااااااا ضاااااااربة مااااااان تقاااااااي ماااااااا أراد بهاااااااا

 

 ................................... 
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 يعني ابن ملجم.
 طالب:......

 ثابت مدحه لقاتل علي، ويمكن لو تيسر له تواله، خارجي من الخوارج.
 ...طالب:...
أدنى إشكال، المسألة مسألة عقيدة، هو يرى هذا  هثابت نعم، ما في ،إشكال، ال هال، ما في

، -عليه الصالة والسالم- ولذلك مذهب الخوارج أخبر عنه النبي ؛ويرى هذا هو الحق ،الرأي
 ،يمرقون من الدين يعني إذا اقتنع ))يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية((وأنهم 

ففي مدح قاتله قربة، لكن أهل  ،وهو الدين، ويرى أن في قتله قربة ،ويرى أن هذا هو الحق
كما يمرق السهم من  ))يمرقون من الدينالعلم أكثرهم لم يكفروا الخوارج مع صحة الخبر: أنهم 

 ،يرة التدينظوقالوا: إن المراد بالدين هنا التدين، ال أصل الدين، يمرقون من ح ،الرمية((
واالستقامة إلى الفسق بهذه البدعة، وال يصلون إلى حد الكفر، وهذا كالم شيخ اإلسالم، وينقله 

وال خمسوا أموالهم، عن جمهور السلف، وأن الصحابة ما تتبعوهم لما غلبوهم كتتبع الكفار، 
))يمرقون من ويقول: إن المراد  ،فعل بالكفار، ومنهم من يكفرهم، ما فعلوا بهم ما يُ ..وال

يخرجون منه بالكلية، وعلى كل حال ليس هذا أصل مبحثنا، يبقى أنه ينصر ما يراه  الدين((
 ، وهللا المستعان.احق  

وهذا صحيح، ولعل هذا هو  ،األصولج عنه في الشواهد ال في منهم من يقول: البخاري خرَّ 
 .فيما توبع عليه ،أقوى األجوبة

أما من كفر ببدعته كالفالسفة الذين ينكرون  ،هذا بالنسبة لمن لم يصل إلى حد الكفر ببدعته
وال يعلم الجزئيات، ومثلهم غالة  ،بالجزئيات، يقولون: هو يعلم الكليات -جل وعال-علم الرب 

ويزعمون أنهم وصلوا إلى حد ترفع فيه عنهم  ،ن التكاليفالمتصوفة الذين يتجردون ع
من األولياء  -جل وعال-التكاليف، وأن الولي فوق الرسول، ويدعون، ومن يدعو من دون هللا 

هؤالء ال يدخلون في الخالف؛ ألن هذه بدع مكفرة، وابن الصالح لم  ،واألضرحة أو غيرهم
حجر يقول: التحقيق أنه ال يرد كل مكفر يذكر هذا النوع في الخالف السابق، لكن ابن 

ر ببدعته؛ ألن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ ببدعته، ال يرد كل مكفَّ 
بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على اإلطالق الستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد 

ن بالضرورة، كالم ابن حجر يقول: ألن من الدي امعلوم  ، من الشرع امتواتر   اروايته من أنكر أمر  
كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بتكفيرها، يعني هذا الكالم من ابن حجر ال 

أو جماعات، مادام  ا،كانوا أفراد   ا يرجع إليه في وزن الناس سواءٌ يجعل عند المسلم مرجع  
منهم من يكفرهم، وهم يكفرون  الرافضة يكفرون السنة، والسنة يكفرون الرافضة، والخوارج

فال نحكم برد  ،وتفعل، نعم، إذن كل واحد يدعي أن خصمه كافر ،الناس، والطائفة تكفر
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الرواية، وال نحكم بالتكفير ألجل هذا؛ ألننا لو حكمنا بهذا لقلنا: كل الناس كفار، لكن هل 
-ان عليه الرسول يضير المسلم المتمسك بدينه، المعتصم بالكتاب والسنة، وعلى مثل ما ك

وأصحابه أن يكفره غيره، هل يضيره هذا؟ هل يقدح فيه أن يكفره  ،-عليه الصالة والسالم
ال ما صار عندنا ميزان، إذا بغينا إذن يلزم  ،وذاك كفر هذا ،هذا كفر هذا -وهللا–إننا  غيره؟ وا 

 عليه تكفير الجميع، ال، عندنا حكم، عندنا الكتاب والسنة.
 ..طالب:....

وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على اإلطالق  ؟يقول انظر ماذايلزم من كالمه التعميم، ال 
، وكفروا الجهمية، الستلزم تكفير جميع الطوائف، يعني أهل السنة يكفرون غالة الرافضة مثال  

 ر، إلى آخره، ومن نفى العلو، أهلف   قيل: كافر، ومن قال بنفي الرؤية كُ  القرآن ومن قال بخلق
كفروا أهل غالة، وبالمقابل أولئك المبتدعة السنة أطلقوا الكفر على طوائف من المبتدعة من ال

ما نرد الرواية بهذا السبب، حتى ينكر  ؛السنة، مقتضى كالمه أننا مادام كل واحد يكفر الثاني
رناه، من الدين بالضرورة، طيب معلوم عند من؟ نعم، إذا ذهب الميزان على ما قر  امعلوم   اأمر  

حتى على ما قرره ما يمكن أن يثبت، ال بد لنا من ميزان، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه 
، نعم عندنا ميزان، وال يضيرنا أن يوجد من يكفرنا من المبتدعة، يعني شيخ اإلسالم ابن .إلى

 ،تيمية أنا وقفت بنفسي على كتاب من كتبه مكتوب كتاب كذا لشيخ اإلسالم، وماسح اإلسالم
وغال في  ،وكاتب الكفار، ممن ينتسب إلى العلم، وممن ينتسب إلى خدمة السنة، لكنه مبتدع

ن هذا كفر شيخ اإلسالم، وشيخ اإلسالم لو هو موجود، ومن يقول بأقوال : إبدعته، فإذا قلنا
شيخ اإلسالم يكفر هذا ببدعته؛ ألن عنده بدع مغلظة، يعني ثقته باألولياء تجعلهم يقربون من 

هذا يكفر  ،ن هذا موجود: إما كتب هذا الكالم من فراغ، فإذا قلنا وههذا الشخص،  ،وهيةاألل
ونترك ما زاد على ذلك، هذا الكالم ما  ،، إذن نأخذ بالقدر المشترك بينهمايكفر هذا وهذا ،هذا

 هو بصحيح، لنا ميزان نزن به الناس، الموافقين والمخالفين.
يعني هل عند الخوارج مصادرهم غير مصادرنا،  ،هم يقبلونناأو  ،األمر الثاني: كوننا نقبلهم

ما يروى من طريق أهل السنة بحيث نحتاج إلى ثبوتها، يعني حينما يعتمد  من األحاديث
بأنه يوجد فيه شخص من أهل السنة، أال  ااإلباضية على كتاب مسند الربيع، لو ضعفوا حديث  

والشيعة من كتبهم الكبيرة  ،أو من كتب الرافضة ،عندنا ما يكفي بدل هذا الحديث مما نعمل به
في الرواية، ولو  وألوف مؤلفة من المؤلفات، هم ال يقبلوننا أصال   ،التي تبلغ مئات المجلدات

أو منا لكنه ال يوجد إال عندهم، يعني االختالف جذري،  ،بسند فيه منهم اوجدنا في كتبهم حديث  
فإذن نأخذ بالقدر  ،ل: إنهم يكفروننا ونحن نكفرهماالختالف في مصادر التلقي، فكوننا نقو 

من  امتواتر   امن الشرع بالضرورة، أمر   امعلوم   االمشترك، مثل ما قال ابن حجر: إذا أنكر أمر  
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من الدين بالضرورة، إذا فعل هذا يكفي، إن كان يريد أن يخرج أهل السنة من  االشرع معلوم  
عموم كالمه يدخل أهل السنة؛ ألنه في مع الناس هذا الكالم نعم، قد يكون له وجه، لكن 

يكفرون من يستحق التكفير، ويكفرهم من يخالفهم، فالمسألة تحتاج إلى دقة، أما من كفر 
وال يكفر به، يعذر بجهله، يعذر  ا،ببدعته بمعاندة ال بنوع شبهة؛ ألن اإلنسان قد يرتكب مكفر  

ون فهمه للنصوص كفهم األعاجم، مثل هذا ال ما فهم الدليل بحيث يك ،بشبهة، ما بلغه الدليل
، وتورد بعض العامة يطوف بقبر مثال   ،بد أن يبين له الدليل، يعني بعض العوام من المبتدعة

ألنه إذا وجد هذا في عوام أهل  قول: وهللا ما أدري ماذا أنت تقول؟له من األدلة ما تورد، ي
المبتدعة من باب أولى، فمثل هؤالء  السنة ما يفهمون بعض النصوص، فألن يوجد في عوام

، الكالم في أهل العلم الذين يعرفون النصوص، تبلغهم اال يجزم بتكفيرهم، ولو كان عملهم كفر  
ولذا صار لبلوغ الحجة وظهورها عند الخصم أثر في قبول دعواه وعدم قبولها، لو  ؛الحجج

ال ال؟ نعم  ،الة ظاهر، صحأبو طالب ال شك أن نفعه للرسول وللرس ،نظرنا إلى أبي طالب وا 
إن  :ظاهر، لكنه مات على ملة أبيه، هو يموت على ملة عبد المطلب، فهو كافر، هل نقول

 أو ما نفعه؟ نعم. ،نصره للدين نفعه
 ...طالب:...

ما نفعه نصره للدين، نصره للدين جعله يقرب  ،-عليه الصالة والسالم-ال، نفعه شفاعة النبي 
وتقوم عليه الحجة بأجلى صورها، ما له  ،-عليه الصالة والسالم-ل من الدين، ومن الرسو 

))ولوال أنا، أو لوالي لكان في : -عليه الصالة والسالم-ولذلك قال عنه النبي  ؛أدنى عذر
ج ما جصار مع المنافقين أشد عذاب من الكفار؛ ألنه بلغه من الح الدرك األسفل من النار((

افقين في لصار مع المن -عليه الصالة والسالم-شفاعة النبي  لم يبلغ غيره من الكفار، فلوال
 .-نسأل هللا السالمة والعافية-الدرك األسفل من النار 

 .وهللا أعلم
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 لكريم بن عبد اهلل اخلضريعبد ا

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 عين.وعلى آله وصحبه أجم ،محمد ىصلى عل اللهم
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،هلل رب العالمينالحمد 
 وصحبه أجمعين.
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 وللحميـــــــــــــــد  واإلمـــــــــــــــام أحمـــــــــــــــدا
 أ  فـــــــي الحـــــــدي  لـــــــم نعـــــــد نقبلــــــــه

 ب وزاد أن مـــــــــــــنوأطلـــــــــــــ  الكـــــــــــــ 
 والســـــــــــــمعاني ولـــــــــــــي  كالشـــــــــــــاهد

ــــــــي خبـــــــــر إســـــــــقا  مــــــــا ــــــــ ب ف  بك
ــــــــــن روى عــــــــــن ثقــــــــــة فك بــــــــــه  وم

 فقـــــــــــد تن بقـــــــــــول شـــــــــــيخه  تثبــــــــــ
ن يــــــــــــــــــرده بــــــــــــــــــ  أ كــــــــــــــــــ  ر أووا 

 الحكـــــــــــم لل اكـــــــــــر عنـــــــــــد المعظــــــــــم
 كقصــــــــــــــة الشــــــــــــــاهد واليميــــــــــــــن إ 

ـــــــــه ــــــــه عن ـــــــــد عــــــــن ربيع ــــــــان بع  فك
 والشــــــافعي نهــــــى ابــــــن عبــــــد الحكــــــم

 

 عمــــــــــــــدابــــــــــــــأن مــــــــــــــن لكــــــــــــــ ب ت 
ن يتــــــــــــــب  لصـيرفـــــــــــــــي مثلــــــــــــــهاو  وا 

ــــــــف نقــــــــ     لـــــــم يقــــــــو بعـــــــد أن ضع
 أبــــــــو المظفـــــــر يــــــــرى فـــــــي الجانــــــــي
ـــــــــا ــــــــد تقدم ـــــــــ  ق ـــــــــن الحدي ـــــــــه م  ل
ــــــــــــه ــــــــــــن ك ب ــــــــــــد تعارضـــــــــــا ولك  فق
ــــــــــه ا خــــــــــر واردد مــــــــــا جحــــــــــد   ك ب

 فقــــــــــد رأوا مـــــــــا يقتضـــــــــي نســــــــــيانه
ـــــــــم ــــــــي اإلســـــــــقا  عــــــــن بعضه  وحك

 خــــــــــــ نسـيـــــــــــــه ســـــــــــــهير الــــــــــــ   أ  
ــــــن يضي ـــــــه ل  عـــــــهعــــــن نفســـــــه يروي

 يـــــــرو  عــــــن الحــــــي لخـــــــو  الــــــتهم
 

، وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 في الفصل التاسع من الفصول الثالثة عشر: -تعالى رحمه هللا-أما بعد فيقول الناظم 
ــــــــــــدا ــــــــــــام أحم ــــــــــــد  واإلم  وللحمي

 

ــــــه ـــــد نقبل ـــــم نع ـــــي الحـــــدي  ل  أ  ف
 

ــــــــــــدا  ــــــــــــ ب تعم ــــــــــــن لك ــــــــــــأن م  ب
 

ـــــــــــب و  ن يت ـــــــــــهاوا  ــــــــــــي مثل  لصـيرف
 

أو ال تقبل؟ توافرت  ،هل تقبل توبته -عليه الصالة والسالم-من تعمد الكذب على النبي 
 امخلص   ،وعزم أن ال يعود ،وندم وأسف على ما صنع ،الشروط في قبول التوبة، أقلع عن ذلك

 اأحد، توافرت شروط التوبة التي لو كان مشرك  وال رغبة من  اال خوف   ،-جل وعال-في ذلك هلل 
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وبدلت السيئات حسنات، لكنه تعمد الكذب  ،فتاب مثل هذه التوبة لقبلت ،-جل وعال-باهلل 
 أو ال تقبل؟ ،، فهل تقبل هذه التوبة المستجمعة للشروط-عليه الصالة والسالم-على النبي 

يتعمد الكذب في و ه في كالمه العادي، أما من كان كذب "وللحميد "تعالى:  -رحمه هللا-يقول 
عليه الصالة -فإن هذا توبته مقبولة، الكالم فيمن يتعمد الكذب على النبي  ،كالمه العادي

أو في  ،كان وضعه للحديث في العقائد موضوع كان، سواءٌ فيضع الحديث في أي  ،-والسالم
وغيرها، لكنه ينسب إلى النبي  ،والترغيب والترهيب ،أو في الفضائل ،األحكام بالحالل والحرام

، هذا الذي فيه -صلى هللا عليه وسلم- ويقول عليه ما لم يقله ،-عليه الصالة والسالم-
 الخالف في هذه المسألة.

ل شيخ يروي عنه البخاري في عبد هللا بن الزبير، أو  ،شيخ اإلمام البخاري  "وللحميد "يقول: 
سنة  ىمتوف ،صحيحين؛ ألن هذا متقدمصحيحه، وهو غير الحميدي صاحب الجمع بين ال

دم عليه في النظم؛ تسعة عشرة ومائتين، يعني قبل اإلمام أحمد باثنين وعشرين سنة، ولذلك قُ 
ألنه قبله، وأما صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح، هذا 

احب الجمع بين متأخر، متأخر في الخامس، أربعمائة وزيادة، فهو غيره؛ ألن الحميدي ص
 ، في قول الناظم:الماضي ، وتقدم الحديث عنه في العامالصحيحين اشتهر بين الناس لكتابه

 ولياااااااااااااااااات إذ زاد الحمياااااااااااااااااادي مياااااااااااااااااازا  ...................................
 

 ،واعتمد على المستخرجات ،ألن الحميدي جمع بين الصحيحين "وليي إ  زاد الحميد  ميزا"
ونقل هذه الزيادات، وعلى حد زعم الناظم أن الحميدي زاد هذه  ،زيادات والمستخرجات فيها

ولم يميز بين األصل والمزيد، وواقع الكتاب يشهد بخالف ذلك، فإنه يميز هذه  ،الزيادات
الزيادات، فالحميدي المتأخر ليس هو المقصود، إنما المقصود شيخ اإلمام البخاري، عبد هللا 

 بن الزبير المكي.
ــــــــــــد ــــــــــــداوللحمي ــــــــــــام أحم    واإلم

 

 ................................... 
 ،-اأيض  –وغيرهما 

................................... 
 أ  فـــــــــي الحـــــــــدي  ..............

 

ــــــــــــدا  ــــــــــــ ب تعم ــــــــــــن لك ــــــــــــأن م  ب
 

................................... 
 

فهي معصية من  ،ييعني في الحديث النبوي خاصة، أما إذا تعمد الكذب في كالمه العاد
، افي شيء أبد   "لم نعد نقبله"يعني النبوي  "أ  في الحدي "، وتجبها المعاصي تهدمها التوبة

عليه الصالة -وكذب على النبي  ،بأن وجوده مثل عدمه، ما دام تجرأ عليه خالص يحكم
"لم ل، فإنه ال يقب ؛ولزم الصدق في جميع أحواله ،وحسنت حاله ،واستقام ،ولو تاب ،-والسالم

ن يتب" ن تاب نعد نقبله، وا  لما ينشأ على فعله من  ،عليه اتغليظ   ؛وحسنت توبته ،يعني وا 
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جل -يدان الرب به  ا، شرع  ايعني تصيير ما كذبه شرع   ،ر ذلك، وهي تصييالمفسدة العظيمة
 :، وهو من فريته، هذه مفسدة عظيمة، ويخرج بالتعمد-وعال

ــــــــــــدا  ................................... ــــــــــــ ب تعم ــــــــــــن لك ــــــــــــأن م  ب
 

، ومن غير عمد ويصدر منه ما يخالف الواقع من غير قصد ،أن من يحصل الخطأ في كالمه
ن يتب" ، من أئمة الشافعية ،أبو بكر الصيرفي الشافعي "والصيرفي"تغليظ ا لفعله الشنيع  "وا 

، وأحمد، أي يديمثل الكالم المنقول عن الحم ،يعني مثل كالم "والصيرفي مثله"شارح الرسالة 
ولم  "أطل  الك ب"ولكن  ،وأحمد، يعني أنه ال تقبل توبته ،الكالم المنقول عن الحميديمثل 

م إلى من قبله؛ ألن الحميدي واإلمام أحمد خصوا عدم يقيده بالحديث النبوي، يعني ما ُض 
: كل من حيث قال ؛قبول التوبة في الحديث النبوي، والصيرفي أطلق ولم يقيد بالحديث النبوي 

ولو في حديثه  ا،خالص مادام كذاب   ،أسقطنا حديثه من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله لتوبته
 :يعني زاد الصيرفي "وزاد أن من"ؤمننا أنه في يوم من األيام يكذب مع الناس؛ ألنه ما الذي ي

ـــــــــــــن  ........................ أن م
 

ــــــعف نقـــــــ      لـــــــم يقـــــــو بعـــــــد أن ض 
 

ن رجع إلى التحري  ،بضعفهيعني بعد أن حكم  ؛ واإلتقان، يعني مادام حكم عليه بالضعف ،وا 
ثم تاب منه، يعني  ،ولو كان جرحه بسبب ذنب ،لم يقبل "لم يقو"خالص لم نعد نقبله 

ثم تاب، هذا كالم الصيرفي، ومعروف  ،تضعيف هذا الراوي بسبب ذنب، يشرب الخمر مثال  
متأخر،  ،الرواية من عصور النقد وأئمة الجرحمتأخر عن أئمة  -رحمه هللا-أن الصيرفي 

كمن ال ذنب له،  ،وهو مقتضى النصوص الشرعية ،فاألئمة كلهم على أن من تاب من الذنب
بدلت سيئاته حسنات، ولنعلم أن كالم الحميدي واإلمام أحمد في عدم  ابل إذا تاب توبة نصوح  

إنما هو  -عليه الصالة والسالم- قبول توبة الكذاب الوضاع الدجال الذي يفتري على النبي
في أحكام الدنيا، وأما في اآلخرة فأمره إلى هللا، لكن ال تقبل روايته بناء  على أنه جرح بأمر 

 أما في الباطن فاهلل يتواله. ا،عظيم، فال تقبل توبته ظاهر  
ظيم والقذف شأنه ع ا،عظيم   اأصل هذه المسألة مفرع عن شهادة القاذف، القاذف ارتكب جرم  

))قذف لكن يبين خطورة القذف:  ،خطير، وجاء في الخبر مضعف عند أهل العلمو 
، ال شك أن القذف للمحصنات الغافالت ))يحبط عبادة ستين سنة((قال:  محصنة..((

 ،، حد الفرية ثمانين جلدة، ولو أحضر من أحضرنات شأنه خطير؛ ولذا وجب فيه الحدالمؤم
ال بد أن يأتي بأربعة شهداء؛ ألن األمر عظيم، ليس  ،الثةأو ث ،ناأو اثن ،لو شهد له واحد

رض ال يقتصر على شخص، بل يتناول رض، وهذا الع  الذنوب يتعلق بتدنيس ع   كغيره من
نهم، فاألمر عظيم، وجاء أو واحدة م ،إذا دنس عرض واحد ،، وقد يتناول قبيلة مثال  اأشخاص  
يَن َجل دَ } فيه الحد: وه م  َثَمان  ل د  ونَ َفاج  ق  َل  َك ه م  ال َفاس  ا َوأ و  م  َشَهاَدة  َأَبد  َبل وا َله  يَن * ة  َوَ  َتق  إ  َّ الَّ  
وقد رأى العمل بأم  ،، هذا تاب، قذف محصنة وتاب، قذف محصنة[( سورة النااور5-2)] َتاب وا{
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ا العمل عينيه، يعني كالمه مطابق للواقع، وأحضر ثالثة من الشهود العدول الثقات أنهم رأو 
للشك أو التردد، نستحضر هذه األمور كلها، يعني رأى الميل في المكحلة  بما ال يحتمل مجاال  

وشهد له هؤالء الثالثة الثقات يترتب عليه ثالثة أحكام؛ ألن األمر  ،بنفسه، ومعه ثالثة، فقذف
َل  َك } فسق:، مع التأبيد، ويتصف بالاليس بالسهل، يجلد ثمانين جلدة، وال تقبل شهادته أبد   َوأ و 

ونَ  ق  يَن َتاب وا{* ه م  ال َفاس  الخالف في االستثناء، هل يرجع  ، ومعروف[( سورة النااور5-2)] إ  َّ الَّ  
إلى الجمل الثالث، أو يرجع إلى األخيرة فقط، أو على ما يرجع؟ في مثل هذا، أما في هذه 

بل ال  ا،ال يرجع اتفاق   -اأيض  –األولى فرجوعه إلى األخيرة محل اتفاق، أما رجوعه إلى  ،اآلية
بد من جلده ولو تاب، الخالف في المسألة الثانية، وهي قبول شهادته، فهل تقبل شهادته ليعود 

أو ال تقبل؛ ألن رد الشهادة اقترن بالتأبيد؟ فمن قبل  ، والثالثة؟االستثناء على الجملتين الثانية
ذا ارتفع الفسق ا،ارتفع الفسق اتفاق  شهادته قال: إن رد الشهادة سببه الفسق، و  ، وهو الوصف وا 

وهو رد الشهادة، ومنهم من يقول: إن هذا التأبيد  ،ارتفع ما ترتب عليه المؤثر في رد الشهادة؛
مكان إعادة االستثناء إلى الجملة األخيرة قول معتبر عند  قيد مؤثر، فإلغائه ليس بالسهل، وا 

ن تاب. ،اأهل العلم، فال تقبل شهادته أبد    وا 
ولو تاب  ،وتأبد رد شهادته ،فإذا ردت شهادة القاذف ،هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معنا

أمره  -عليه الصالة والسالم-بشروطها، ترد شهادته، فالذي يكذب على النبي  اتوبة نصوح  
تقبل ف ،إن االستثناء يعود إلى األمرين :أعظم وأشد، فينبغي أن ترد روايته، والذين قالوا

ارتكب جريمة وموبقة من  -عليه الصالة والسالم-قالوا: إن من كذب على النبي  ،شهادته
ذا كانت تمحو أثر الشرك، وأثر المعاصي  ،الموبقات، لكن التوبة تهدم ما كان قبلها، وا 

ولذا يقول النووي في شرح مسلم:  ؛والجرائم الكبار، فألن تمحو مثل هذا األثر من باب أولى
كالكافر إذا  ،ه هؤالء األئمة ضعيف مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته"وما ذكر 

يعني هذه القواعد العامة أنها تقتضي أن من تاب تاب هللا عليه، والنصوص تدل على  "أسلم
ولم يقيده  "الك ب"الصيرفي  "وأطل "ة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل هذا، لكن رد الشهاد

 بالحديث النبوي:
 ..................وزاد أن مـــــــــــــــــن.

 

ــــــعف نقـــــــ      لـــــــم يقـــــــو بعـــــــد أن ض 
 

ن رجع إلى التحري واإلتقان، يعني  كم بضعفه، يعني بعد أن حكم بضعفهبعد أن ح لم يقو، وا 
أو  ،ضعف بأي ذنب من الذنوب، قيل: فالن فاسق؛ ألنه شرب الخمر، حكم عليه بهذا الحكم

والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف، هذا الوصف أو فعل، خالص ال يعود إلى القبول  ،سرق 
ال لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم  ال يرتفع، لكنه قول ضعيف، وا 



 
  

414 

 414 شرح ألفية احلافظ العراقي

 "ولي  كالشاهد"م يقل به أحد كلهم ضعفاء، ووصف الفسق ال يرتفع عنهم، وهذا الكالم ل
 ، نعم؟بخالف روايته يعني وليس الراوي كالشاهد، يعني فإن شهادته تقبل بعد توبته

 .....طالب:.
ورجع  ،ثم تاب ،ثم ارتد ،واضح في هذا، كمن أسلم بعد كفره، شخص مسلم نعم، تقبل، كالمه

 .-نسأل العافية–أعظم من الردة وتقبل روايته، يعني ما هو ب ،تقبل توبته ،إلى اإلسالم
"والسمعاني خالف روايته فإن شهادته تقبل بعد توبته ب ،يعني الراوي في ذلك "ولي  كالشاهد"

 :يرى  "الجاني"الراوي  أبو المظفر يرى في"
 ........................ والسمعاني
ــــــــــر............  بكــــــــــ ب فــــــــــي خب

 

 أبــــــو المظفــــــر يــــــرى فــــــي الجــــــاني 
 

.................................. 
 

 نبوي  
 ....................... إســــقا  مــــا

 

 لــــــــه مــــــــن الحــــــــدي  قــــــــد تقــــــــدما 
 

أو هذا الراوي روى مائة حديث، وحاله مستقيمة،  ،المظفر السمعاني، اآلن هذا الحديثأبو 
بعد هذه المائة، أبو المظفر السمعاني يرى أن  ائل عنه قال: ثقة، فوضع حديث  يعني كل من سُ 

برة بالخواتيم، ها في حال استقامته؛ ألن العا وال تقبل منه، ولو رو  ،المائة كلها باطلة ذهكل ه
 رة بالخواتيم:العب

 ........................ والسمعاني
ــــــــــر............  بكــــــــــ ب فــــــــــي خب

 

 أبــــــو المظفــــــر يــــــرى فــــــي الجــــــاني 
 

.................................. 
 

 يعني نبوي 
 ....................... إســــقا  مــــا

 

 لــــــــه مــــــــن الحــــــــدي  قــــــــد تقــــــــدما 
 

ضنا أنه روى مائة حديث في حال يعني لو افتر  ،من الحديث ما قد تقدما، مثل ما ذكرنا
ترد كل المائة لماذا؟ ألن العبرة بالخاتمة، وتبين لنا من  ؛االستقامة، ثم كذب في حديث واحد

 اخالل ما ختم له به أن استقامته في الظاهر، وأنه في الباطن ليس بمستقيم، ولو كان مستقيم  
ن أحدكم ليعمل بعمل أهل : لما خذل في آخر األمر، وهذا يذكرنا بحديث اوباطن   اظاهر   ))وا 

الجنة حتى ما يكون بينه، وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار 
فالذي ، ))يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس((ال سيما إذا استحضرنا رواية:  فيدخلها((

ألول صحيح؟ كونه ن عمله اإ :هل نقول ؛ثم يرتد في آخر العمر ،يعمل بعمل أهل الجنة
في الباطن ال بد  يحبط، لكن هل هو صحيح هذا العمل، أو أننا نحكم بأنه في الظاهر، وأما

ن كان عمله في الظاهر سليم   ،؟ وقد انطوى هذا العاملأن يكون فيه دخن ، إال أنه قد اوا 
، على طوية ودخيلة تؤثر على هذا العمل، بدليل أنه خذل في آخر األمر ،انطوى على شيء

جل -مع هللا  اوالفواتح كما يقول أهل العلم عنوان الخواتم، يعني لو كان في عمله هذا صادق  
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لما خذل، وجه االرتباط بين قول السمعاني وبين الحديث، ما وجه االرتباط؟ السمعاني  -وعال
نعم، أبطلنا أحاديثه األولى؛ ألن كونه ثقة إنما هو  ،يقول: باعتبار أنه كذب في آخر شيء

يما يبدو للناس، وهو في الحقيقة ليس بثقة، بدليل أنه خذل في آخر األمر، وختم له بهذه ف
وبين هذا الحديث ظاهر، لكن هل يجرؤ  ،الخاتمة السيئة، يعني الربط بين كالم السمعاني

اإلنسان أن يبطل عمل؛ ألن صاحبه في آخر األمر ارتد؟ اإلحباط منصوص عليه، لكن هل 
له أثر فيما نحن فيه،  -اأيض  –بوطه معلق بموته على الكفر؟ وهذا أو ح ا،يحبط مطلق  
ثم  ،-عليه الصالة والسالم-ثم كذب على النبي  ،وهو موثق ،روى مائة حديث ي اافترضنا راو 

أنه تعقبها كذب، ولو إن المائة الحديث األولى باطلة باعتبار  :، هل نقولاتاب توبة نصوح  
مائة حديث التي رواها في حال االستقامة ال عالقة لها بكذبه إن هذه ال :نقول تاب بعده، أو

هل هي محبطة للعمل  ا؟فهل هي محبطة مطلق   ،بدليل أنه ختم له بخير؟ فهذا فرع عن الردة
َبَطنَّ َعَمل َك{}؟ امطلق   َي َلَيح  َرك  أو اإلحباط موقوف على الموت على ؟ ر[( سورة الزم65)] َل  ن  َأش 

{}َفَيم ي  الكفر؟  مسلم  ،، ويظهر مثل هذا الخالف فيمن حج؟[( سورة البقرة122)] َوه َو َكاف ر 
؟ إحباط : يعيد الحج، أو ال يعيد الحجاإلسالم، هل نقولوحج، ثم حصل له ردة، ثم رجع إلى 

{: -جل وعال-العمل مربوط بقوله  واآلية األخرى فيها ، [( سورة البقرة122)] }َفَيم ي  َوه َو َكاف ر 
ال ما فيها قيد؟ ما فيها قيد اآلية األخرى، ،قيد {والثانية:  بدون قيد، وا  ( 122)] }َفَيم ي  َوه َو َكاف ر 

ن : إإن المطلق يحمل على المقيد؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم :مقيدة، فهل نقول [سورة البقرة
صحيحة، وال  األعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة، فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة

يأمره بأن يعيد  ؛، والذي يقول: ال، الردة بمجردها محبطة للعمليؤمر بإعادتها كالحج مثال  
سالمه أثر في العقد في عقد  ،الحج، وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه وا 

ال ما  ،نهارتد، تبين زوجته م -نسأل هللا السالمة والعافية- ايعني لو أن مسلم   ،النكاح مثال   وا 
تبين؟ نعم، يعني لو أسلمت قبله هذه المسالة معروفة، ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي 

أو ينتظر حتى تنتهي من  ،مع زوجها أبي العاص، ينتظر حتى يسلم -عليه الصالة والسالم-
ثم  ،وفي عصمته امرأة مسلمة ،العدة على خالف بين أهل العلم في المسألة، لكن هذا مسلم

 ما :فال بد من تجديده، أو نقول ؛إن هذه الردة أحبطت العقد :هل نقول ،ثم تاب بعد ذلك ،رتدا
زالت في عصمته؛ ألن العبرة في الخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه، 

؟ أو ينتظر في هل تبين منه بمجرد الردة ،والنظائر تكشف القواعد، والمسائل هذه كلها خالفية
تخرج من العدة، فإن خرجت بانت منه، فتحتاج إلى عقد جديد؟ أو أنه بمجرد ردته  أمره حتى
ولو أسلم في يومه، وقل مثل هذا في الحج، إذا حج في  ،فيحتاج إلى عقد جديد ،أحبط العقد

فهل يضر؟  ،ثم رجع إلى اإلسالم ،-والعافية ،نسأل هللا السالمة-ثم ارتد  ،حال إسالمه
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ولكل دليله، واإلعادة هو األحوط في األمرين، لكن  ،ظاهر بين أهل العلمالمسألة الخالف فيها 
 ه السابقة، وألن القيد في الحديث:كونه يرتد ال شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعمال

ن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس(( ال لو كان عامال   ،))وا  جل -هلل  امخلص   ،وا 
ى، لكن ال بد أن وأرأف من أن يذهب عمله سد   ،ألطف به -جل وعال- لكان هللا ؛-وعال

 يكون قد انطوى على دخيلة في نفسه.
 ........................ والسمعاني

ـــــــر  ـــــــي خب ـــــــ ب ف ـــــــابك  إســـــــقا  م
 

 أبــــــو المظفــــــر يــــــرى فــــــي الجــــــاني 
 

 لــــــــه مــــــــن الحــــــــدي  قــــــــد تقــــــــدما
 

أسقطنا  راوٍ  -وهللا–ما هي بمسألة  ،اويتفرع عليها مسائل كثيرة جد   ،ترى هذه المسائل عملية
 ه، وانتهينا.أحاديث

، وال ))فيما يبدو للناس(( :حينما يقرءون حديث ابن مسعود ال يستحضرون القيد االسلف عموم  
يحملون المطلق على المقيد، فتجد اإلمام العالم العامل المخلص على خوف شديد من سوء 

، ال، يتهم نفسه، ويتهم عمله فيما يبدو للناس(()) :هذاأن عمله العاقبة؛ ألنه ما يستحضر 
 ،ويخشى، وابن أبي مليكة يقول: "أدركت ثالثين من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه"

ينافي  يقول مثل هذا إال من في قلبه شيءاآلن أنا مستقيم ومخلص، وال  -وهللا–فما يقول: أنا 
ومشهورة في  ،لهم وأقوالهم منقولة ومتداولةاإلخالص، بحيث يأمن من سوء العاقبة، فالسلف ك

 الخوف من سوء الخاتمة.
بالنسبة لألحكام في مثل ما ذكرنا من كالم السمعاني، كوننا نسقط المائة الحديث التي تقدمت 

منا إلى أن عمله واستقامته غير صحيحة؛ ألنه خذل، هذا ال شك أنه عمل بما في  ااسترواح  
وروى في  ا،دام مستقيم  ، فما ذا، وليس للناس أن يكلفوا إال الظاهرإلى مثل ه االقلب، استناد  
وترد رواياته إذا اختل هذا الشرط، ونظير  ،تقبل رواياته في حال االستقامة ؛حال االستقامة

 ،ومتين ،، وتفسير في غاية الجودة، تفسير قوي مثال   اذلك شخص من أهل العلم ألف تفسير  
أو أي كتاب في فنون العلم  ،أو شرح للسنة، أو ما أشبه ذلك ، أو شرح للبخاري،..ومن أبدع

، نستفيد من -والعافية ،نسأل هللا السالمة-يستفاد منه، ثم في النهاية ارتد الشرعي، كتاب 
فال نستفيد منه، ويمكن  ،وليس تأليفه هلل ،فعلمه مدخول ،دام ارتد أو نقول: إنه ما ،كتابه هذا

 ؟نعمأن يمثل لهذا بكتب، 
 ...لب:...طا

 من؟
 القصيمي. طالب:

، رائع في غاية الجودة، ثم بعد اكتاب رائع جد   الوثنية واإلسالم"الصراع بين القصيمي نعم "
وال نستفيد  ،، فهل نرمي بجميع كتبه-نسأل هللا السالمة والعافية-ذلك حصل له ما حصل 
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، وما عدا ذلك بعد ردته ما والقوي يستفاد منه ،منها؟ أو نقول: يستفاد، يؤخذ الكالم الصحيح
فانظر عن  ؛: "إن هذا العلم ديناالمتجه هنا؟ ألن عندك العلم دين، تكرر مرار   مانستفيد منه، 

وفي استقامة  ،إن القصيمي حينما ألف كتاب الصراع، على الجادة :هل نقول ،من تأخذ دينك"
إنه من  :أو نقول بدليل أن الكتاب عظيم ومتين، -جل وعال-وفي إخالص هلل  ،من أمره

 ثم بعد ذلك أظهر ما عنده؟ ،األصل فيه ما فيه
 .....طالب:.

ونفسه ظاهر، يعني في مقدمة  ،ال، هو كونه اإلعجاب ظاهر من أساليبه، اإلعجاب بعلمه
البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، في مقدمة القصيدة يمدح فيها نفسه، ومثل هذا 

إن هذا العلم  :د في القلب ريبة لطالب العلم المخلص، فهل نقولأو يوج ،ال شك أنه يورث
ويستفاد من  ،إن الحكمة ضالة المؤمن :أو نقول ،فال تأخذ علمك ودينك من مثل هذا ؛دين

 الكالم الحق على أي جهة كانت؟
 ...طالب:...

 ؛نة، وأمر عجبكتبه التي ألفها في أول األمر فيها فوائد، فيها قوة ومتا ،أما كونها فيها فوائد
ولذلك اإلنسان ال يأمن على نفسه، مهما بلغ من العلم والتدين، ليكن على وجل دائم من سوء 

 العاقبة، وهللا المستعان.
ن من تاب من الكذب الجمهور على قبول توبته، وما الذي يحول بينه وبين : إالخالصة

توبته، والذي قتل مائة نفس ما  التوبة، فالذي يسلم بعد الشرك أو يرتد ويرجع إلى الدين تقبل
والقواعد العامة تدل على أن توبته مقبولة، وأن  ،الذي يحول بينه وبين التوبة؟ وهكذا الجادة

أو إلى أسوأ، ولكل  ،أفضل بولة، وأن اإلنسان قد تتغير حالهروايته بعد ذلك بعد االستقامة مق
 ها، وليس للناس إال الظاهر.محالة حك

 يليه: الفصل العاشر الذي
 ومـــــــــن روى عـــــــــن ثقـــــــــة فك بـــــــــه

 

   تثبـــــــــتن بقـــــــــول شـــــــــيخه فقـــــــــد
 

ــــــــــه  ــــــــــن ك ب ــــــــــد تعارضــــــــــا ولك  فق
 

ــــــــه ا خــــــــر واردد مــــــــا جحــــــــد  ك ب
 

من روى وهو ثقة من األصل، من روى من الثقات عن شيخ ثقة،  "من روى عن ثقة فك به"
يد، كقوله: كذب علي، يقول: حدثني زيد، يقول عمرو: حدثني ز  افكذبه األصل، صريح   احديث  

، كذب أنا ما نقلت له هذا الخبر، الثقة مفترضة في اوعمرو ثقة، وزيد ثقة، فقال زيد: أبد  
 والمروي عنه، في األصل والفرع، ،في الراوي  ،االثنين

 ومـــــــــن روى عـــــــــن ثقـــــــــة فك بـــــــــه
 

ــــــــــد تعارضــــــــــا .................   فق
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بينتين إذا تكاذبتا، ولكل في قولهما كال يعني "فقد تعارضا" كالبينتين إذا تكاذبتا ،في قولهما
واحد، أو لكل قول واحد منهما ما يرجحه، فاألصل المروي عنه يرجحه أنه مصدر الخبر، فإذا 

يشهد على  اكذب المصدر، إذا سقط المصدر سقط الفرع، كالشهادة، لو قال: أشهد أن فالن  
ة إذا قال عمرو: أنا ما أشهد، تسقط شهادة الفرع، وهنا الرواي افالن، ثم قال: األصل أبد  

ب الفرع إذن، مادام ومادام األصل كذَّ  ،فقال زيد: كذب أنا ما حدثته، فاألصل زيد ،حدثني زيد
إذاعة  -خلينا بالواقع-فالرجوع إليه أولى وأحرى؛ ألنه منبع الخبر، يعني لو أن  ،هو األصل

ا هذا، أو صحيفة نقلت ، نحن ما قلنا، ثم اإلذاعة المنقول عنها قالت: أبد  انقلت عن إذاعة خبر  
الم الشفوي الذي عن صحيفة، لكن مثل هذا في وقتنا يمكن الوصول إلى الحقيقة، بخالف الك

ه إلى الحقيقة، يحدثه ، الكالم الشفوي ال يمكن الوصول فيه إلى الحقيقةال يمكن الوصول في
أخذت من إذاعة  لكن لو أن إذاعة ه؟أو لم يحدث ،ثم ينكر كيف تثبت أنه بالفعل حدث ا،شفوي  
، ثم قد ا، باستمرار يقولون: إن هذا الخبر عار عن الصحة تمام  ..ثم نفوا كما يقال على ا،خبر  

وقد ينفى، يثبت النفي، الوصول إلى الحقيقة ممكن في هذه الوسائل،  ،يثبت من جهة أخرى 
ما حدثته، : حدثني زيد، ثم قال زيد: كذب علي أنا ولكن يبقى أنه إذا حدثه شفوي، قال عمر 

ذا قال الراوي عنه حدثني ،وهو األصل، وهو المنبع، هذا يرجح جانب األصل وهو ثقة  ،وا 
حدث ونسي، ما ، واألصل نسي، المفترض في الثقة أنه ال يكذب، واحتمال أنه ضبط وحفظ

ثم يحفظ عنه هذا  ا،يمكن أن يحدث وينسى؟ يمكن، يعني في المجلس الواحد يحدث شخص  
فيكون األصل قد نسيه، يقول: أنت قلت  ،وبعد سنين يذكر هذا الخبر ،هالشخص ما حدث ب
أنا ما قلت، ال قلت يا أخي نذكرك في بيت فالن، في يوم كذا، في مناسبة  النا هذا؟ قال: أبد  

 كذا، ثم ال يتذكر، هذا يحصل، ينسى األصل.
 ومـــــــــن روى عـــــــــن ثقـــــــــة فك بـــــــــه

 

ــــــــــد تعارضــــــــــا .................   فق
 

بنون  "  تثبتن"أي الراوي  "ولكن ك به" تين، ولكل واحد منهما ما يرجح قولهيعني كالبين
ذا اقترن  يبنى على ، أو ثقيلة كانت خفيفة الفعل المضارع بنون التوكيد سواءٌ التوكيد الخفيفة، وا 

 :الفتح
................................... 
 عااااااااان نااااااااااون توكياااااااااد مباشاااااااااار وماااااااااان

 

 إن عرياااااااااااااااااااا اوأعرباااااااااااااااااااوا مضاااااااااااااااااااارع   
 

 ناااااااااااون إنااااااااااااث كيااااااااااارعن مااااااااااان فاااااااااااتن
 

 "  تثبتن"؛ فإنه يبنى على الفتح أو ثقيلة ،كانت خفيفة إذا التصقت به نون التوكيد سواءٌ 
له، يعني ما تقول: ما  اهذا بحيث يكون جرح   "  تثبتن بقول شيخه" ،"بقول شيخه"أو  ،بقوله

بأنه م حكم عليه شيخه دا وهو ثقة: كذب علي، أننا نثبت أنه كذب، يعني ما ،دام قال الشيخ
حكم على طرف هل نأخذ بقول شيخه؟ وهو يقول: حدثني وهو ثقة، وكالهما ثقة، ما ي كذاب؛
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، فإنه يقول: بل سمعته منه، اأيض   فقد كذبه اآلخر "فقد ك به ا خر"من قبل الطرف اآلخر 
 أحدهما بأولى من قبول قول اآلخر:وليس قبول قول 

ــــــــــــــد ...........................  فق
 

ــــــــه ا خــــــــر واردد مــــــــا جحــــــــد   ك ب
 

 كيف؟ نعم؟ "اردد ما جحد"
 ....طالب:..

؛ ألنه هأحاديثيرد، لكن ال يلزم أنت ترد بقية الحديث الذي جزم الشيخ بأنه كذب عليه، هذا 
أنا ليس من مروياتي هذا  ابجزم قال: أبد   ،ثبت أنه كذاب، واردد ما جحد، يعني إذا جحد بعزم

ن يردالحديث،  ن يرده ب  أ كر" ،"  أ كر"قوله  "ـه ب"وا  ، وال يعني ال أذكر هذا الحديث "وا 
ال ا: ك "نسيانه"يعني ما يحتمل  "ما يقتضي"نحوهما من العبارات  "أو"أعرف أني حدثته به 
ا أن الحكم للذاكر، يعني جمهور المحدثين رأو  "الحكم لل اكر" "فقد رأوا"أعرف أنه من حديثي 

 م قال زيد: وهللا أنا ما أذكر شيئ ا، نسيت، ما أذكر شيئ ا؛ث ،و عن زيدعمر  يعني إذا روى 
 ألن من حفظ حجة على من لم يحفظ: "لل اكر"فالحكم لمن؟ 

................................... 
 الحكـــــــــم للـــــــــ اكر عنـــــــــد المعظـــــــــم

 

 ..................... فقــــــــــــــــــــد رأوا 
 

................................... 
 

وصححه  ،كما هو قول المعظم من الفقهاء والعلماء ،وهو الراوي  كم لل اكر عند المعظم""الح
 ، وألنه ثقة، ثقة جازم غير متردد،ثبت، والشيخ نافٍ جماعات منهم ابن الصالح؛ ألن الراوي م

، يرد هذا الجزم من الراوي دألنه يقول: ال أذكر، فال ترد والمروي عنه كالمه محتمل، متردد؛
في المروي أي عدم قبوله  "وحكي اإلسقا "دد من قبل الشيخ، الحتمال نسيانه والتر  ،مالباالحت
وهم قوم من الحنفية؛ ألن الراوي فرع للشيخ، فهو تابع له، مادام الشيخ  "عن بعضهم"بذلك 

الشيخ  من طريق شخص متردد فيه؟ نسي، وقال: ما أذكر هذا الحديث، فكيف يثبت حديث
لكن القول  "حكي اإلسقا  عن بعضهم"هذا  والراوي متردد؟ ذا الحديثمتردد، فكيف يثبت ه

ومتأكد من أنه  ،فإذا كان الراوي عنه ثقة ،األول هو قول األكثر، والنسيان يطرأ على اإلنسان
 فيقبل قوله، ويثبت الخبر. ،حدثه به

 ا،هذا الشخص الذي حدث ونسي أال يحتمل أنه من األصل ضعيف الحافظة، فلو كان حافظ  
، فهذا في منه أحد، لكن إن كثر ه ما نسي، نقول: النسيان ال يعروفي حفظ احازم   ا،جازم  

أن " :مثال ذلك: قصة الشاهد واليمين المروي بلفظ واليمين" ،"كقصة الشاهدحديثه أثر عليه 
إذ نسيه سهيل، يعني ابن أبي صالح  قضى باليمين مع الشاهد" -عليه الصالة والسالم-النبي 

 :خذ عنه عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرةي أُ الذ
 ن سهيل نسي:، لك"اليمينو  قضى بالشاهد -عليه الصالة والسالم-أن النبي "
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ـــــــــــين إ   كقصـــــــــــة الشـــــــــــاهد واليم
 

 عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ...................
 

 نســـــــــــيه ســـــــــــهير الـــــــــــ   أخـــــــــــ  
 

................................... 
"عن نفسه بن أبي عبد الرحمن  "بعد عن ربيعة"سهيل  "فكان"ي عن أبيه عن أبي هريرة يعن

فكان سهيل  رويه عن سهيل، فنسي سهيل الحديث،الذي يرويه عنه، ربيعة يعن ربيعة  يرويه"
بن أبي عبد  "عن ربيعة"يعني سهيل بعد  "فكان بعد"بكذا  يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته

فيقول: أخبرني ربيعة أنني حدثته بهذا الحديث،  "عن نفسه يرويه"الرأي ربيعة  ،الرحمن
 يرويه لن يضيعه؛ ألن سهيال   "يرويه لن يضيعه" ربيعة عني أني حدثته بهذا الحديثحدثني 

ثقة، وربيعة ثقة، والحديث مروي عن ثقات، فإضاعة هذا الخبر بسبب النسيان الذي هو مالزم 
يعني لن يتركه لمجرد نسيانه، وقد ألف  "لن يضيعه"لحكم شرعي ال لشك أنه تضييع لإلنسان 

من ذكر من تذكرة المؤتسي فيونسي، وللسيوطي " الخطيب البغدادي والدار قطني فيمن حدث
جعلت بعض العلماء ينهى عن الرواية عن  ،وهي نسيان األصل ،، هذه المسألةحدث ونسي"

أني  وقال: إني ما أذكر ،ذا الحي الذي نسيَ األحياء؛ ألن األحياء ينسون، ثم إذا روى عن ه
أيام  ..،عظيم، يعني تصور أنك نقلت فتوى عن شيخ، قبل جر حدثته، يقع الراوي عنه في ح

أو ثالثين سنة، تقول: وهللا الشيخ فالن أفتانا بكذا أيام كنا  ،يعني قبل عشرين سنة ،الطلب
ا أنا ما قلت شيئ ا، ما الفتوى، قال: ، ثم يذهبون الناس إلى الشيخ ليتأكدوا من هذه اطالب   أبد 

ن الشيخ قال كذا؟ يعني مهما بلغت من الثقة : إموقفك عند من نقلت عنهم ما موقفك؟
له، والنسيان كما يطرأ على  افالفرع تبع   ،الشيخ هو األصل، يعني إذا كذب األصل ،واإلتقان
ت إن واية عن األحياء، أن، فألجل هذا نهى بعضهم عن الر اأيض  يطرأ على الطالب  الشيخ

 وتقع في حرج. ، يكذبكال كي ؛يموت بغيت أن تنقل عن أحد اصبر حتى
ــــم ــــد الحك ــــن عب  والشــــافعي نهــــى اب

 

 ................................... 
نهى محمد بن عبد هللا بن الحكم حينما روى عنه حكاية فأنكرها، ابن عبد الحكم نقل عن 

ا ما أذكرال الشافعيفق ،حكاية   االشافعي كالم   أني قلت هذا الكالم، ثم  : ما أدري أنا قلت، أبد 
ألنه ال سيما إذا كان المنقول عنه محل ثقة من الناس، والرواية عن األحياء؛  قال له: إياك

 الذيوهو  ،لكن لو كان العكس الشيخ هو محل الثقة ،يعني أنت بالنسبة له يعني كالطالب
 ا،في القاعة أيام الطلب، يقول: فالن كان أيام الطلب مشاغب  مشاغب  ينقل عنك أنك مثال  

، وال وشيخ ،ه، ثم تقول، ثم أنت فيما بعد يراك الناس على هيئة تامة، وآذى زمالءوآذانا
كان فالن آذانا في أيام  :ثم يقولون إذا قال الشيخ في مجلس يستنكرون من تصرفاتك شيئ ا،

ن تغيرت حالك فيما بعد. ،ة في الغالبالطلب، فال شك أن الشيخ هو محل الثق  وا 
ال يروي فأنكرها على أنه  ،نهى ابن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية -رحمه هللا-فالشافعي 
 عن الحي:
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ــــــــــــم ــــــــــــد الحك ــــــــــــن عب ــــــــــــى اب  نه
 

 يـــــرو  عـــــن الحـــــي لخـــــو  الـــــتهم 
 

هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن هذا الشيخ الحي طريق أخرى، تقوم به  "لخو  التهم"
، ما فيه إال عن طريقي وعن طريق جة، ويثبت به الخبر، أما إذا لم يكن له طريق آخرالحُ 

ينسى هذا أمر إليه، لكن تضيع  ، أو مام ثقات، والشيخ احتمال يكون ينسىهذا الشيخ، وكلك
ال، ال بد من التبليغ، ال بد من  ،ثم تقع في حرج ،السنة من أجل أنك تخشى أن الشيخ ينسى

 ر، ولو خشيت ما خشيت، وهللا المستعان.تبليغ الخب
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،على محمد اللهم صل   
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.
 ا  ا الج ل واإلكرام.والسامعين ي ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 ومـــــــــن روى بأجـــــــــرة لـــــــــم يقبـــــــــر
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــرة القـــــــــــرآن
 لكــــــــن أبـــــــو نعيــــــــم الفضـــــــر أخـــــــ 
ــــــا ــــــه الكســــــب أجــــــز إرفاق  شــــــب  ب
ــــــــــر ـــــــــــي الحم  ورد  و تســـــــــــاهر ف
ـــــــد وصـــــــفا ـــــــين أو ق ـــــــر التلق  أو قب
ــــــا حــــــد  مــــــن ــــــرة الســــــهو وم  بكث
ــــــــه غلطــــــــه فمــــــــا رجــــــــع ـــــــــن ل  بي

ــــــركــــــ ا الحم ــــــن حنب ــــــد  مــــــع اب  ي
 قــــــــــال: وفيـــــــــــه نظـــــــــــر نعــــــــــم إ ا
 وأعرضـــــــــوا فــــــــي هــــــــ ه الدهـــــــــور

ــــــــر العســـــــــره ـــــــــى بالعاق ــــــــر يكتف  ب
ــــأن اللفســــ  ظــــاهر   ــــي الضــــب  ب  وف

ـــــــرو  مــــــن  ـــــــه ي ـــــــاأوأن  صــــــر وافق
 لنحـــــــــــــو  اك البيهقــــــــــــــي فلقــــــــــــــد

 

ــــــــر  ــــــــراز  وابــــــــن حنب  إســــــــحا  وال
 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــروءة اإلنســـــــــان

ـــــــــــ  اوغيـــــــــــره تـرخصـــــــــــ   ــــــــــ ن نب  ف
 يخ أبــــــو إســـــــحاقاأفتــــــى بــــــه الشـــــــ

 أصــــــــر مــــــــن كالنـــــــــوم وا دا كــــــــ 
 بــــــــــــالمنكراي كثـــــــــــــرة أو عـرفـــــــــــــا
 أصـــــــر صـحيــــــــ  فهـــــــو رد ثـــــــم إن
ـــــــــه جمــــــــع  ســـــــــق  عندهـــــــــم حديث
 وابــــــــن المبـــــــارك رأوا فــــــــي العمـــــــر

 منـــــــه مـــــــا ينكـــــــر  ا اكــــــان عنــــــاد  
 عــــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــ ه ا مــــــــــور
 المســـــــــلم البــــــــال  غيـــــــــر الفاعــــــــر
 يثبــــــــي مــــــــا روى بخـــــــــ  مــــــــ تمن

 مــــــا قــــــد ســــــــبقا صــــــر شــــــيخه ك
 آل الســـــــــــما  لتسلســــــــــر الســــــــــند

 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

الناظم الحافظ العراقي في الفصل الحادي عشر من  -تعالى رحمه هللا-أما بعد فيقول المؤلف 
 :قال -تعالى رحمه هللا-الفصول التي ذكرها 

ـــــــــر ـــــــــم يقب ـــــــــأجرة ل ـــــــــن روى ب  وم
 

 ................................... 
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من روى الحديث بأجرة، بأن قال: ال أحدث إال بكذا، أو كل حديث بكذا، أو كل يوم بكذا، من 
 ،كان في زمن قصير يكون األجر على عموم العمل، سواءٌ أو جعالة بأن  ،روى الحديث بأجرة

إسحاق بن  ،بن راهوية "إسحا "روايته  "لم يقبر"فبكذا،  اب كذاأو طويل، من أراد أن يعلمه كت
، اإلمام العلم المشهور، واإلمام أبو حاتم الرازي  ،المعروف بابن راهوية ،إبراهيم الحنظلي

 واإلمام أحمد بن حنبل:
ـــــــــ ـــــــــن روى ب ـــــــــرأوم ـــــــــم يقب  جرة ل

 

ــــــــر  ــــــــراز  وابــــــــن حنب  إســــــــحا  وال
 

 :"وهو شبيه أجرة"ونحوهما  ،عالةأو ج ،يعني المأخوذ على ذلك من أجرة "وهو"
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــرة القـــــــــــرآن

 

 ................................... 
وهو يعني المأخوذ على ذلك شبيه بأجرة معلم القرآن، ونحوه في الجواز وعدمه، وال شك أن 

فيه، ولذا ال يجوز التشريك  ؛علم الوحيين عبادة ،العلم الذي يبتغى به وجه هللا ،العلم عبادة
أو ال تؤثر؟ يعني لو قال: ال أصلي بكم إال بكذا، أهل العلم يمنعون من  ،فهل األجرة تؤثر فيه

ال سيما وأنها ال ، هذا، واإلمام أحمد يقول: من يصلي خلف هذا؟! في العبادات المحضة
وهو عبادة محضة قد يعوق عن  ،أعني مثل الصالة، لكن العلم ،تعوق عن تحصيل الرزق 

إضافة إلى أنهم شبهوا هذه األجرة  ،ولمن تحت يده، فيكون له عذر ومبرر ،زق لهتحصيل الر 
))إن أحق ما التي يأخذها المحدث بأجرة معلم القرآن، وجاء فيها النص الصحيح الصريح: 

فماذا عن األجرة على التحديث؟ هل نقول: إذا جاز ذلك في  كتاب هللا(( اأخذتم عليه أجر  
 أو ال؟ ،يث من باب أولىكتاب هللا جاز في الحد

 يقول:
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــرة القـــــــــــرآن

 

 يخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــروءة اإلنســـــــــان 
 

يعني شبيه بأخذ األجرة على القرآن في الجواز وعدمه، وفي الجواز  "يخرم من مروءة اإلنسان"
الحديث الصحيح الذي سمعتم، وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من 

ال  ،فمنعه، ولكن الحديث فيه مقال -عليه الصالة والسالم-ذلك للنبي ذكر  ،علمه، وأفتى
األخذ على التحديث يخرم،  "يخرم" كتاب هللا(( ا))إن أحق ما أخذتم عليه أجر  يقاوم حديث: 

أي: ينقص من مروءة اإلنسان، والمقصود باإلنسان اآلخذ لذلك األجر، إذ قد شاع بين أهل 
بين أهل الحديث رداءة ذلك، وأنهم يتكلمون فيمن يأخذ األجر  الحديث رداءة ذلك، إذ قد شاع

وأن هذا ال شك أنه محل لكالمهم، قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك،  ،على التحديث
وتنزيه العرض عن النظر إليه؛ ألن الذي يأخذ األجرة على مثل هذه األعمال ال شك أن نفسه 

متنع من األخذ على الرقية، وفيها حديث أبي قد تنازعه إلى ما وراء ذلك، وبعض الناس ي
من الغنم في مقابل رقية رئيس القوم الذي لدغ، بعض  اسعيد الصحيح، وأنه أخذ ثالثين رأس  

الناس يتورع من هذا يقول: ألني إذا أخذت ما انتهيت، والنفس ال نهاية لها، حتى أن بعض 
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يمتنع من األخذ منهم، يقول: إذا أخذت من الكبار األثرياء الذين ال يؤثر عليهم أن يدفعوا له، 
الكبار أخذت من الصغار، إذا أخذت من األغنياء دعتني نفسي إلى األخذ من الفقراء، فال 
ذا دخلت وولجت في مثل هذه األمور لم تنته، إذا ولجت  شك أن النفس تحتاج إلى فطام، وا 

ن كان  ،ل هذه األمورفي مثل هذه األمور ما انتهت، فاإلنسان عليه أن يتورع عن مث وا 
عليه -وأقره النبي  ،من الغنم ااألصل في المسألة الجواز، فأبو سعيد أخذ األجرة ثالثين رأس  

مع  اولم يأخذ أجر   ،والخضر أقام الجدار ،))اضربوا لي منها بسهم((وقال:  ،-الصالة والسالم
كمل، صنيع أبي سعيد الذي أنهم استضافوا أهل القرية ومنعوهم، استضافوهم فمنعوهم، فأيهما أ

أو صنيع الخضر؟ أو ، ))اضربوا لي بسهم(( ،وأخذ منه ،-عليه الصالة والسالم-أقره النبي 
؟ مكلف بأن يبني الجدار، وما فعلته عن أمري، لكن ما نعمصنيع موسى لما سقى للمرأتين، 

ن صنيعه ؟ ال شك أ-عليه السالم-كما استدرك عليه موسى  ،الذي يمنعه من أخذ األجرة
 كامل، نعم. بالنسبة لفعله

 .....طالب:.
، مع أنهم اولم يأخذ أجر   ،ألن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدار نعم؛

عليه -وأخذ األجر، وأقره النبي  هم، وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهم،فلم يضيفو  ،استضافوهم
ن بدون أجرة، اللهم إال إذا كان تزويجه سقى للمرأتي -عليه السالم-، وموسى -الصالة والسالم

 ..؟ نعم؟بإحداهما مكافئة له، لكن الذي يظهر أن المكافئة للتزويج في مقابل
 طالب:......

 ؟نعم ،هو العشر الذيأو عشر سنين، وأتم األكمل  ،العمل عند أبيهما ثمان ،نعم
 .....طالب:.
ن أحق ما أخذتم  :إشكال فيها، والجواز، وقال: ما أقرأ عليه إال بكذا، اإلباحة ال وهاشترط  ))وا 

 ،-عليه الصالة والسالم-أو كالم هللا، هذا ما فيه إشكال أقره النبي ، كتاب هللا(( اعليه أجر  
عليه الصالة -فهو مال مباح ال شبهة فيه، وكون الرسول ، ))اضربوا لي بسهم((وقال: 
ذا دل على الجواز ال يعني دل علال ت  ))اضربوا لي بسهم((وقال:  ،أقره -والسالم ى الجواز، وا 

ثم يفعله لبيان الجواز، وال  ،عن شيء -صلى هللا عليه وسلم- فقد ينهى النبي ،أنه األكمل
يعني أن فعله أكمل من عدم فعله، وال شك أن ترك مثل هذه األمور والتعامل مع الناس بشيء 

 وأولى. لمن التسامح أكم
 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــرة القـــــــــــرآن

 

 مـــــــــروءة اإلنســـــــــان يخـــــــــرم مـــــــــن 
 

جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة ال يخرم من مروءته، والذي يعلم الحديث 
 م من مروءته، هكذا قال أهل العلم:بأجرة يخر 
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 وهـــــــــــو شـــــــــــبيه أجـــــــــــرة القـــــــــــرآن
 

 .................................. 
 

 لكنه:
................................. 

 

 ءة اإلنســـــــــانيخـــــــــرم مـــــــــن مـــــــــرو  
 

، عائد إلى األمرين؛ ألن أجرة القرآن فيها النص، فيها يخرم من مروءة اإلنسانوليس قوله: 
فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى؛  ؛النص الصحيح الصريح، وأما األجر على التحديث

عن  ضال  ف -عليه الصالة والسالم-ألنه إذا جاز في كالم هللا جاز في كالم غيره، كالم النبي 
يعني يمتنع من أخذ  ،غيره؛ ألن من أهل العلم من يأخذ األجرة على غير العلوم الشرعية

وما  ،والعقيدة ،والفقه ،وعلوم القرآن ،وعلوم الحديث ،والحديث ،والتفسير ،األجرة على القرآن
 ،لعربيةويأخذ األجرة على علوم ا ا،شديد   ايمتنع امتناع   ،العلوم الشرعيةمن يخدم ذلك، يعني 

 ،وتلك فن من فنون المعرفة ،وما أشبه ذلك، فيرى أن هذه عبادة ال يؤخذ عليها أجر ،والتواريخ
 وغيرها. ،والزراعة ،والتجارة ،مثل الصناعة

ـــــــيم الفضـــــــر أخـــــــ  ـــــــو نع  لكـــــــن أب
 

 ................................... 
عن  اأخذ عوض   ،األجرةشيخ اإلمام البخاري أخذ  ،لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين

 "ا"ترخص  وهما من الثقات األثبات  ،كعفان بن مسلم شيخ البخاري  ،وكذا أخذ غيره ،التحديث
 يقول: يلومنني -يعني الفضل بن دكين- سمعت أبا نعيم :خشرماليعني للحاجة، قال علي بن 

يأخذ أجرة في فمثل هذا أيهما أفضل  ، وما فيه رغيف،اوفي بيتي ثالثة عشر نفس   ،على األخذ
يعني ثالثة  ،ويسألهم، أو يترك التحديث بالكلية ،أو يتكفف الناس ،مقابل حبسه عن التكسب

ويسألهم  ،أو يتكفف الناس ،وينصرف إلى طلب الرزق  ،إما أن يترك التحديث بالكلية ؛خيارات
خذ من ومنهم من جوز األ وهذا أخفها، ،أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطالب ،من أموالهم
ن ما جاءه شيء ما سأل، ومنهم من كان يأخذ من  ،غير طلب يعني إن جاءه شيء أخذه، وا 

وال يأخذ من الغرباء، وهذا موجود في سير أهل  ،األغنياء فقط، ومنهم من يأخذ من أهل البلد
 ، نعم؟العلم
 ......طالب:

ن  قول قلناه،الهذا و   ا سأل.لم يأت شيء ممنهم من يأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذه، وا 
 .. طالب:....

 ين؟ أ
  .....طالب:.

 المشارطة؟
 طالب: إيه.
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أصل األخذ من أهل العلم من يمنعه بالكلية، ومنهم كالحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين  ؛ال
وهما من شيوخ البخاري الثقات األثبات  ،عن التحديث، وكذلك عفان بن مسلم اأخذ عوض  
به  "شب   أي بالتفرغ للتحديث  به" "شب   أو أوجد  ،أي ألقى ن نب ""ف  يعني للحاجة "ا"ترخص  
أجز األخذ لمن حدث ممن شغل عن  "ا"أجز إرفاق   األخذ "أجز"وعياله  ،الكسب لنفسه الكسب"

من أن يترك  عما فاته من الكسب بدال   اعوض   ،به في معيشته اوألوالده إرفاق   ،الكسب لنفسه
أي  "أفتى به الشيخ"، ويسألهم من أموالهم أو يتكفف الناس ،وينصرف إلى التكسب ،الحديث

يعني الشيرازي، الشيرازي لما سأله ابن  "الشيخ أبو إسحاقا"فقد أفتى به أي بجواز األخذ 
فكان يأخذ كفايته فقط، وال يزيد على ذلك،  ،النقور لكون أصحاب الحديث يمنعونه من الكسب

وتأخذ من وقته جائز،  ،تحديث لكونها تشغل اإلنسانفالحاصل أن األخذ أخذ األجرة على ال
اللهم إال إذا اضطر إلى ذلك كحال أبي نعيم الفضل بن  ،لكنه خالف األولى، وخالف المروءة

وليس فيه رغيف، فمثل هذا يعذر، لكن الذي يأخذ  ،والذرية ،الذي بيته مملوء من النساء ،دكين
ثم يشارط الناس على هذا،  ،وألوالده ،تكفيه لسنته ، عنده األموال، وعنده األزواد التياتكثر  

 ،من بعضهم، والبعض اآلخر ال شك أن لديه حرص ،وللمحدثين قصص تدل على تمام الورع
ذا أعطي شيئ   ،شيء من الحرص على الدنيا، فيشارط ه، ومنع الطالب من رد   قليال   اوا 

وما جبلوا عليه من حب  ،هذاوعلى كل حال الناس يتفاوتون في  ،منعه من السماع ،التحديث
فمثل هذا  ،من الناس الدنيا ما تهمه، ومن الناس من دخل حبها قلبه ،وانصراف عنها ،للدنيا
 ولو كان بأمس الحاجة. ،وذاك يتورع ،يأخذ

 المقصود أن مثل هذا يخرم المروءة ال سيما إذا كان مع عدم الحاجة.
 ل أهل الحديث:يعني من قب "ورد"ثم قال في الفصل الثاني عشر: 

 ورد  و تســـــــــــاهر فـــــــــــي الحمـــــــــــر
 

 ................................... 
 ،هذا متساهل في التحمل ،أو ينام في الدرس ،يعني كالذي ينعس "كالنوم"أي تحمل الحديث 

هذا ال شك  ؛يعني إذا كان الطالب ينعس ،أو من شيخه ،كالتحمل في حال النوم، الواقع منه
ال  ؛منه في هذا الحال الب يتحملوالط ،ه، وكذلك إذا كان الشيخ ينعسأن تحمله فيه ما في
 ا:ه رديئ  ، وبالنسبة للشيخ يكون أداؤ شك أن تحمله رديء

 كـــــــالنوم وا داء كـــــــ  مـــــــن أصـــــــر  ...................................
 ج

هو أو كالذي يروي من أصل غير صحيح، و  ،يعني أي: كالذي يحدث "وا داء ك  من أصر"
غير حافظ لكتابه؛ ألن بعض الناس عنده مرويات، وهذه المرويات يدونها في كتابه، الشيخ 

ا، ثم بعد ذلك هذا ينقل، فهذا النقل قد ال يكون صحيح   ،أو من كتابه ،يملي إما من حفظه
 ابلة، يشترطون المقابلة على أصول:ولذا يشترطون المق يكون فيه أخطاء؛
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 وقاااااااال يحياااااااى الناااااااووي: أصااااااال فقاااااااط  ...................................
 ج

يعني تكفي المقابلة على أصل واحد، وأما أكثر أهل العلم على أنه ال بد من المقابلة على 
، والكتاب الذي ال يقابل تكثر فيه األخطاء، والشواهد اوكتابه صحيح   ،ليخرج أصله ؛أصول

وهو نادر األخطاء، أما  ،تجده جيد تجد أن الكتاب المقابل على نسخ ،كثيرة في المخطوطات
، وقل مثل ايخرج أعجمي   ، ثمثم ينسخ ثانية من غير مقابلة ،الكتاب الذي نسخ من غير مقابلة

وأهل العلم يكون فيها  ،هذا في المطبوعات، المطبوعات التي ال يراجعها أهل االختصاص
قد يكون الخطأ في عنوان  األخطاء تبين ألدنى الناس معرفة، يعني اأخطاء كثيرة، وأحيان  

جزء القراءة "، طبع على غالف الكتاب "جزء القراءة خلف اإلمام"الكتاب، اإلمام البخاري له 
فإذا كان العنوان الكبير هذا عنوان الكتاب خطأ، فما بالك بالمضمون؟ يعني  "!خلف الصالة

يعني من يعرف  ،سهذه نتيجة النشر من غير مراجعة، وال يراجعها، لو يراجعها أدنى النا
القراءة والكتابة يراجع المطبوع على ما طبع منه أدرك مثل هذا، لكن هناك أمور ال يدركها إال 

ولذا تميزت بعض المطابع بأن فيها لجان علمية تراجع، وقل مثل هذا في  ؛أهل االختصاص
 ،ير مقابلالكتب التي تنسخ باليد، ال بد من مقابلتها على األصول، فالذي يحدث من كتاب غ

 ؛ ألنه متساهل في تحديثه.دَّ وفيه من األخطاء ما فيه هذا رُ 
ورد  "أو قبر التلقين"، وهو غير حافظ له يعني كالمروي ال من أصل صحيح "ك  من أصر"

رواية من قبل التلقين في الحديث، بأن يلقن الحديث فيحدث به، فيقال له:  -اأيض  –المحدثون 
 ذلك: فيقبل التلقين، وهذا مر بنا قبل ،نعم، فيحدث به، يلقن هذا حديثك عن فالن؟ فيقول:

ـــــــد وصـــــــفا ـــــــين أو ق ـــــــر التلق  أو قب
 

 ................................... 
؛ ألن ايعني ال نادر   "كثرة"أو برواية الشواذ  ،يعني برواية المنكرات "بالمنكراي"من األئمة 

فظ الراوي؛ ألن الضابط عندهم قبل في معرفة التحديث بالمنكرات والشواذ النادر ال يخرم في ح
 وياته على روايات غيره من الثقات:وعدمه عرض مر  ،الضبط

 ذا الضاااااااااااابط اوماااااااااااان يوافااااااااااااق غالب اااااااااااا
 

 فمخطااااااااااااااااااااي افضااااااااااااااااااااابط أو نااااااااااااااااااااادر   
 

 ،يعني بروايتها "أو قد وصفا بالمنكراي" فإنه يرد ؛والمنكرات ،والمخالفات ،فإذا كثرت الشواذ
أو الغلط في  "بكثرة السهو"أو عرف هذا الراوي  "أو عرفا"، اني ال نادر  يع "كثرة"ومثلها الشواذ 

من الخطأ والنسيان، لكن إذا  ، ومن يعرومن يسلم ،يعني بعض الناس غلطه كثير ،روايته
يعني أهل الحديث ينظرون  ،كثر الخطأ والغلط في مرويات الراوي بغض النظر عن صوابه

يثه، يعني شخص يروي ألف حديث غلط في مائتي إلى الخطأ فقط، فإذا كثر ردت أحاد
ن كانوا  ،هذا يرد حديثه، هذا عند أهل الحديث ال ينظرون إلى الصواب، وأهل النظر ،حديث وا 

يقولون: ينظر إلى الخطأ والصواب، فإن كان األكثر  ،ال عبرة لهم في مثل هذه المسألة
ن كان األكثر الخطأ رد، ومثل هذا ال يعو  ،الصواب قبل ولذا حد  ؛ل فيه على أهل النظروا 
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والحالة أنه  ،أو الغلط في روايته "أو عر  بكثرة السهو"م الكثرة بالسبع، بسبع المرويات بعضه
فيستدل بذلك على أن حفظه ضعيف،  ،يعني يحدث من حفظه "ما حد  من أصر صحي "

مردود، رد يعني  ""فهو رد   ؛ فإنه حينئٍذ يردأو من أصل غير صحيح ،فإن حدث من حفظه
 ، كالحمل يراد به المحمول:رد يعني مردود ،ويراد به اسم المفعول ،مصدر

................................... 
ــــــــين لــــــــه غلطــــــــه فمــــــــا رجــــــــع  ب

 

 ..................... ثـــــــــــــــــــــــــم إن 
 

 ســــــــق  عنــــــــدهم ..................
 

نهى أن " :الذي مر بنا ،بين له غلطه، قيل له: أنت أخطأت في هذا الحديث، في حديث مثال  
قال: ال،  للسهام، ، يعنيا"نهى أن تتخذ الروح غرض  " :، قيل له: الصوابا"تتخذ الروح عرض  

 ،ويصر على ذلك ،وعشرة ،وثالثة ،ناواثن ،، كالمي هو الصواب، وقيل له، قال له واحداأبد  
 هذا يسقط عندهم، عند المحدثين يسقط االحتجاج به. ؛يصر على غلطه

................................... 
ــــــــين لــــــــه غلطــــــــه فمــــــــا رجــــــــع  ب

 

 ..................... ثـــــــــــــــــــــــــم إن 
 

 ســــــــق  عنــــــــدهم ..................
 

َمع"أي عند المحدثين  حتج بشيء منه؛ ألنه يحكم ال يُ ، فيعني جميع حديثه يسقط "حديثه ج 
ذا حكم عليه بالضعف  ؛عليه بالضعف "ك ا ال يقبل  انتهى،ألنه يحكم عليه بالضعف، وا 

يعني مع اإلمام أحمد بن حنبل  "مع ابن حنبر"شيخ البخاري  ،عبد هللا بن الزبير الحميد "
إسقاط حديثه بذلك، رأوا إسقاط  "رأوا"يعني ومع عبد هللا بن المبارك المروزي  "وابن المبارك"
كثر الخطأ في ولم ي ،فإذا نبه تنبه ،يعني بكونه يصر على الغلط، أما من يخطئ ،حديثه بذلك

ولو قل خطأه، إذا بين له الخطأ وأصر مثل هذا يرد  ،فمثل هذا مقبول، ومن يصر ،روايته
ورواية ، حتى تركوا الكتابة عنه، يعني  ا،احتجاج   "في العمر"حديثه، رأوا إسقاط حديثه بذلك 

ومنهم ، وال يكتب عنه؛ ألن من الرواة من يكتب حديثه لالحتجاج والعمل، اصار ضعفه شديد  
ألنه ربما يعتقد  "وفيه نظر" :يعني ابن الصالح "قال"يكتب حديثه لالستشهاد، فيعتبر به من 

صدق ما قيل له، ربما ال يعتقد صدق ما قيل له؛ ألن له وجهة نظر؛ ألنه ما كل من يرد 
والصواب مع المردود عليه، نعم، فإذا  ،يكون الصواب معه، وكم من شخص رد على غيره

ثم يرجح بين األمرين  ،لقبول؛ ألنه يرى أن الصواب معه، فإنه حينئٍذ ال يرد حديثهامتنع من ا
نما بعد الترج ،ال يرد مباشرة عدم رجوعه  "نعم إ ا كان"يح يرد حديثه هذا؛ ألنه خالف فيه وا 

إذا رد  ،ال حجة له فيه، وال مطعن عنده يبديه منه" ا"عناد  إلى قول من ينبهه على الخطأ 
إذا لم يقبل؛ ألن عنده وجهة نظر، هذا ال يرد كما قال ابن الصالح،  ،له الخطأ وبين ،عليه

ن كان عدم انقياده ذعانه مجرد عناد، مجرد عناد، يقول: أبد   ،وا  الصواب معي، وال يبدي  اوا 
 ، وال شيء:وجهة نظر
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 ....................... نعــــــــــــــــم إ ا
 

 منـــــــه مـــــــا ينكـــــــر  ا اكـــــــان عنـــــــاد   
 

 وعدم الكتابة عنه على ما تقدم. ،وسقوط حديثه ،يثهيعني القول برد حد
يعني في  "في ه ه الدهور"يعني المحدثين  "وأعرضوا"ثم بعد ذلك الفصل الثالث عشر: 

 العصور المتأخرة:
 وأعرضــــــــوا فــــــــي هــــــــ ه الـــــــــدهور

 

 ................................... 
 ة:يعني في العصور المتأخرة بعد عصر الرواي

 عـــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــ ه ا مـــــــــور  ...................................
 

التي ذكرها الناظم في صفة من تقبل  ،يعني الشرائط التي تقدمت "عن اجتما  ه ه ا مور"
 ومن ترد في أول الفصل: ،روايته

 أجماااااااااااااااع جمهاااااااااااااااور أئماااااااااااااااة األثااااااااااااااار
 

 والفقااااااااااه فااااااااااي قبااااااااااول ناقاااااااااال الخباااااااااار 
 

ة الذين يعول عليهم في التصحيح ثم بعد ذلك سرت هذه الشروط، هذه تشترط في الروا 
-األحاديث فيه مروية باألسانيد من أبي داود إلى النبي  ،والتضعيف، فسنن أبي داود مثال  

عليه -ا إلى أبي داود، من أبي داود إلى النبي ومروية باألسانيد منَّ  ،-عليه الصالة والسالم
سلسلة من أبي داود إلى ال بد من تطبيق الشروط، لماذا؟ ألن هذه ال -الصالة والسالم

 ،أو عدم انطباق ،وعدمه، يعني ضعف بعضهم ،هذه معول عليها في ثبوت الخبر ،الصحابي
أو اختالل بعض الشروط في هذا القسم هذا من المصنف إلى الصحابي مؤثر هذا، مؤثر في 

 ،مثال   يقرب من خمسة عشر راوٍ  صحة الحديث وضعفه، لكن من بعد أبي داود إلينا يعني ما
هؤالء هل يتأثر الحديث المخرج في سنن أبي داود بضعف أحدهم؟ ما يتأثر، يعني لو وجدنا 

في طريق شخص معاصر إلى البخاري، ثم من هذا الطريق خمسة عشر  اوضاع   اشخص  
وفيهم كذا، إلى أن قال محمد بن  ،وفيهم المتهم ،أو أكثر من واحد ،منهم هذا الوضاع اشخص  

ثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان إلى آخره، هل يتأثر حديث األعمال إسماعيل البخاري: حد
بالنيات بوجود وضاع دون البخاري؟ ال، إذن هل يلزم من استيفاء الشروط في أناس ال يتأثر 

، وضعف ا؟ ال؛ ولذا الخبر بهم، يعني تطبق الشروط التي اشترطت لرواة يتأثر الخبر بهم صحة
 قال:

 وأعرضــــــــوا فــــــــي هــــــــ ه الـــــــــدهور
 

 عـــــــــن اجتمـــــــــا  هـــــــــ ه ا مـــــــــور 
 

لعسرها؛ ألن األئمة حرصوا  "لعسرها"من شروط من تقبل روايته ومن ترد يعني األمور السابقة 
؛ ألن ومن عداهم ما حرصوا عليهم ،على ضبط الرواة الذين لهم أثر في الصحة والضعف

ظ ؛ فحفظه من حفحفظهم ليس من حفظ السنة، أما من له أثر في التصحيح والتضعيف
ولذا في األسانيد المتأخرة في شيوخ البيهقي  "لعسرها" ، أو كان ضعيف اكان ثقة السنة، سواءٌ 

تجد في  يعني ممن تأخر بعد عصور الرواية، أو شيوخ الطبري مثال   ،أو شيوخ الحاكم ،مثال  
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، يعني قد ال تجد من يترجم لهم، تحتاج أن تديم النظر في كتب اشديد   االوقوف عليهم عسر  
أو شيخ  ،أو شيخ البيهقي ،حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم -ال سيما تواريخ البلدان-لتواريخ ا

ولذا  ؛في الغالب ،لكن هؤالء في الغالب ال يترتب عليهم حفظ السنة ،أو شيخ البغوي  ،الطبري 
 ""لعسرهاالدواوين األصلية لم يهتم أهل العلم بتراجمهم كما اهتموا بتراجم رجال الكتب التي هي 

 -يعني هذا المتأخر–بل يكتفى في الرواية عنه  "بر يكتفى"يعني بوجودها  ،وتعذر الوفاء بها
يعني ما يمكن أن يروى عن  "بالعاقر"بشروط يسيرة، إذ ال يليق بطالب الحديث أن ينزل عنها 

ع البالغ؛ ألن الصبي مرفو  "البال "نعم ال يروى عن كافر  "المسلم"، ولو لم يكن له أثر مجنون 
 ا،يعني ولما يخرم المروءة ظاهر   "غير الفاعر للفس " ،"غير الفاعر"، والتكليف. عنه القلم

والخبرة  ،يعني يكتفى بظواهر الناس، أما العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين
، مثل هذا ال يشترط، بل تنازلوا أكثر من ذلك، فأخذوا عن فساق ،الدقيقة في بواطن األمور

وأخذوا عن من بدعته مفسقة، بل بدع مغلظة؛ ألن المسألة ما صار لها كبير األثر كما تقدم 
 تقريره.

 "ما روى بخ  م تمن"سماع  "في الضب  بأن يثبي"، ويكتفى ابأن يكون مستور   "ا"للفس  ظاهر  
 وكذلك في الضبط:يعني بالنسبة للعدالة تساهلوا في الشروط، 

 ب  بــــأن............... وفــــي الضــــ
 

 يثبــــــــي مــــــــا روى بخــــــــ  مــــــــ تمن 
 

يكفي أن يثبت اسم هذا الراوي في الطباق الذي يذكر فيه أسماء من سمع الكتاب من  ييعن
 سواءٌ  م تمن"" ثقة ""ما روى بخ أو سمع قراءة الكتاب على الشيخ، يثبت سماع  ،الشيخ
العادة بأنه إذا قرئ أو بعض السامعين إذا كان الكاتب ثقة؛ ألنهم جرت  ، أو القارئ،الشيخ

أو قرأه بعض الطالب بحضور البقية على الشيخ يثبت في  ،الكتاب، قرأه الشيخ على الطالب
وفالن  ،أو سماع فالن ،وفالن ،الطباق، يقول: قرأ فالن كتاب كذا على فالن بحضور فالن

ة وفالن، ويعدد من حضر، ثم الشيخ يقول: صحيح ذلك، وكتب فالن، إذا وجد هذا بخط ثق
تروي بهذه الطريقة، وأما بالنسبة لإلجازات فإذا وجد االسم في االستدعاء كفى،  ،يكفي

 ،فالن :، فيجيزه، أو يجيز مجموعة من الطالبااالستدعاء يطلب من الشيخ أن يجيز فالن  
، ، وأوالد أوالدهوأوالده ،ثم يقول: أجزت فالن ،وهكذا ،وأوالدهم والدي،وفالن وفالن، أو لي وأل

 كفى في العصور المتأخرة يكفي. ؛آخره، فإذا وجدت هذه الكتابةإلى 
 طالب:......

 من هذا. اوجدت كثير   ؛كتب الحديث الموجودة المخطوطة ،يعني لو تراجع الكتب ،موجود نعم،
 طالب:......
 واألثبات؟ ،يعني الفهارس
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 طالب:......
، أو مرويات المؤلف عن فهارس، الفهارس واألثبات فيها مرويات الشيوخال كتبموجودة 

 ا على فالن، وفالن قرأه إلى آخره، نعم؟وقرأ كتاب كذ ،شيوخه، قرأ كتاب كذا على فالن
 طالب:......
 يقول: "وأنه يرو "

 .............. وفـــــي الضـــــب  بـــــأن
 

 وأنـــــــه يـــــــرو  مـــــــن أصـــــــر وافقـــــــا
 

 يثبــــــــي مــــــــا روى بخــــــــ  مــــــــ تمن 
 

  صـــــــر شـــــــيخه كمـــــــا قـــــــد ســـــــبقا
 

أو من إمالء  ،وذلك بالنسخ منه ،ألصل الشيخ اي يروى منه مطابق  بد أن يكون األصل الذال
 ، والمقابلة عليه:الشيخ

 وأنـــــــه يـــــــرو  مـــــــن أصـــــــر وافقـــــــا
 

 لنحــــــــــــــو  اك......................
 

  صـــــــر شـــــــيخه كمـــــــا قـــــــد ســـــــب  
 

................................... 
 

 شيخه الحاكم لنحوه: الشروط، وسبقهفاكتفى بما سبق مع خفة هذه  "البيهقي"الحافظ 
ـــــــــــــي فلقـــــــــــــد  لنحـــــــــــــو  اك البيهق

 

 آل الســــــــــما  لتسلســــــــــر الســــــــــند 
 

وهي  ،يعني تبقى هذه الخصيصة "لتسلسر السند"والرواية عنه، اآلن  ،منه "آل السما "
المستوى بولو لم يكن من النظافة  ،بسند متصل -عليه الصالة والسالم-اتصال األمة بنبيها 

عصور الرواية، فإبقاء هذه الخصيصة التي خصت بها هذه الذي كانت عليه قبل ذلك في 
بناء  على أن األثر ليس كاألثر في ، يعني تجعل الشروط أخف، إبقاء سلسلة اإلسناد ،األمة

 وتضعف بضعفهم. ،التي تثبت بثقة رواتها االمرويات سابق  
 لعلنا نستطيع إكمال مراتب الجرح والتعديل. -إن شاء هللا- اغد  
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 رحمة هللا وبركاته.السالم عليكم و 
 سم.

وآله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.
 والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 مراتب التعدير
 لتعـــــــــدير قـــــــــد ه بـــــــــهاو  حلجـــــــــر او 
 مـــــــــــــــــــا وزديلشـــــــــــــــــــيخ زاد فيهاو 

ــــــــــهر لتعــــــــــدير مــــــــــا كر افــــــــــأرفع   ت
ــــــــــة ــــــــــه ثق ــــــــــم يلي  وأأو ثبــــــــــي  ث

ـــــــ ـــــــي اأو ضـــــــبط   ظالحف ـــــــدل ويل  لع

ــــــــــ  وتــــــــــ  اخيــــــــــار   ابــــــــــ اك مأمون 
 الصــــد  مــــا هــــو كــــ ا شــــيخ وســــ 

 هلحـــــــــــدي  أو مقاربـــــــــــاوصـــــــــــال  
 هللا ن شـــــــــاءإصـــــــــويل  صـــــــــدو  

 أقـــــول:   مـــــن بـــــن معـــــين قـــــال:او 
 بــــن مهــــد  أجــــاب مــــن ســــأل:اأن 

ــــــــــ اخيــــــــــر   اكــــــــــان صــــــــــدوق    امأمون 
 وصــــــف  ا الصــــــد  وســــــموربمــــــا 

 

ـــــــــــن ا  ـــــــــــيب ـــــــــــهإحـــــــــــاتم  أب    رتب
 مــــــــا فــــــــي كــــــــ م أهلــــــــه وجــــــــدي

 عدتــــــــــــهأولــــــــــــو  ثبــــــــــــي كثقــــــــــــة
 عــــــــــزوا إ او أو حجــــــــــة أمــــــــــتقن 

 صـــــدو  وصــــــر لـــــي  بـــــه بــــــأ 
 إلـــــــىمحلـــــــه الصـــــــد  رووا عنـــــــه 

 أو وســـــ  فحســــــب أو شـــــيخ فقــــــ 
 مقاربـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــنهحجيـــــــــــــــــده 

ــــأ  عــــراأ ــــه ب ــــي  ب ــــأن ل  هرجــــو ب

 بـــــــــــــأ  بـــــــــــــه فثقـــــــــــــة ونقـــــــــــــ 
ــــــــر ــــــــدة  ب ــــــــو خل ــــــــان أب ــــــــة ك  أثق

ـــــــــــاا ةقـــــــــــالث ـــــــــــو تعون ـــــــــــور  ل  لث
 إ  يســــــم لحــــــدي ابصــــــال   اضــــــعف  

 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

مراتب التعديل، يعني مراتب ألفاظ  "مراتب التعدير": -تعالى رحمه هللا-أما بعد: فيقول الناظم 
هي الكلمات والجمل التي تصدر عن أهل العلم في منزلة  :لتعديلالتعديل، والمراد بألفاظ ا

 بينما مراتب الجرح مثلها إال أنها في حق المجروحين. ،لينالرواة الثقات المعدَّ 
ما أن تكون جمال  امراتب التعديل إما أن تكون ألفاظ   يوزن بها الرواة، وينزلون بها منازلهم  ، وا 

وما يضاد ذلك في الباب الثاني، هذه األلفاظ في  ،ط واإلتقانوالحفظ والضب ،من الثقة واألمانة
 ومن يرد. ،ومن يقبل منهم في الرواية ،غاية األهمية في معرفة منازل الرواة
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فااي كتااب الرجااال، ذكااروا هااذه األلفاااظ مرتبااة  اوهااي كثياارة جااد   ،جمااع أهاال العلاام بعااض األلفاااظ
واباان  ،هااو الشااأن عنااد اباان أبااي حاااتمورتبوهااا علااى أربعااة مراتااب كمااا  ،حسااب قوتهااا وضااعفها

أو  ،والعراقي هناا فاي ألفيتاه ،الصالح، أو خمس مراتب كما هي عند الذهبي في مقدمة الميزان
 ،والسايوطي ،ومثلاه تالمياذه الساخاوي  ،ست مراتب كما هو صنيع الحافظ ابان حجار فاي تقريباه

حظون التدرج، التدرج في هذه ومن جاء بعدهم، هذه المراتب كل مرتبة فيها ألفاظ تناسبها، وتال
ثم زيد سادسة، والمساألة اصاطالح،  ،المراتب، أول ما جعلت المراتب أربع، ثم زيد فيها خامسة

مااا يااالم علااى ذلااك؛ ألن النظاار فااي هااذه األلفاااظ وهااذه الجماال  اوجعلهااا عشاار   ،ولااو جاااء شااخص
، والحافظ ابن حجر وضعفها إنما يتم ويكمل إذا استطعنا جمع جميع هذه األلفاظ ،حسب قوتها

لكاان  ،وزاد المراتااب إلااى ساات، والسااخاوي زاد عليااه بعااض األلفاااظ ،جمااع بعااض األلفاااظ الزائاادة
، وقال مثال هاذا عناد السايوطي، ولاو تتبعات هاذه االمراتب عناده سات، ولاو فصالت لجااءت سابع  

 مااان التاااواريخ تاااواريخ ابااان معاااين، وساااؤاالت اإلماااام أحماااد، ،األلفااااظ جميعهاااا مااان كتاااب الرجاااال
 ،وتواريخ اإلمام البخاري، والجرح والتعديل، والضعفاء والمجروحين، والثقات، وغيرها من الكتب

ا ةلكثر  ؛وتواريخ البلدان، وفيها أشياء كثيرة من هذا النوع لاذلك تكثار  اعادد األلفااظ والجمال، وتبع 
مااا لاايس  المراتاب؛ ألن لاابعض األلفاااظ ماان الداللااة مااا لاايس لغياره، لاابعض األلفاااظ ماان الاادالالت

بتكااار ألفاااااظ لاااام تكاااان لغياااره، وأنااااتم تالحظااااون ألفاااااظ المااادح والااااذم الموجااااودة اآلن المسااااتعملة، يُ 
موجااودة، وداللتهااا علااى الماادح ظاااهرة، أو داللتهااا علااى الااذم ظاااهرة، ثاام بعااد ذلااك هااذه األلفاااظ 

هم المبتكرة الجديدة تختلف؛ ألن بعض الناس يبالغ في المدح، وبعضاهم يباالغ فاي الاذم، وبعضا
يتوسط، وبعضهم يأت بما لم يأت به من قبله، وداللة لفظه قد تكون أقوى من داللة مان تقادم، 

اا وهااذا الضااعف تتفاااوت هااذه المراتااب، قااد يقااول قائاال: ماااذا للمتااأخر ماان هااذا  ،لهااذه القااوة اوتبع 
، االعمال؟ هاال للمتاأخر أن يجتهااد فاي مثاال هاذا؟ يعنااي هال ألحااد أن ياأتي فيجعاال المراتاب عشاار  

اااأو مراتااب الجاارح عشاار   ا،ب التعااديل عشاار  مراتاا لتفاااوت مااا جمعااه ماان  ا؟ نقااول: إذا كااان ذلااك تبع 
بحياث جماع مان كتاب الرجاال ماا لام يجمعاه غياره لاه ذلاك؛ ألناه قاد يقاف علاى لفاظ ماا  ،األلفاظ

، يقاااف علااى لفاااظ ال يصااالح أن يلحااق باااأي مرتبااة مااان هاااذه ذكاار فاااي هااذه المراتاااب السااات مااثال  
ن أشااد منهااا فااي التوثيااق، أو أقاال منهااا فااي التضااعيف، فنحتاااج إلااى زيااادة المراتااب، إمااا أن يكااو 

تمنااه الساخاوي،  ،والجمال مطلاب تمنااه الحاافظ ابان حجار ،مرتبة، وعلى كل حال جمع األلفااظ
فجمعهااا ماان كتااب الرجااال،  ،-يعنااي ألفاااظ الجاارح والتعااديل-لااو اعتنااى بااارع بتتبااع هااذه األلفاااظ 

وعاارف ماادلوالت هااذه األلفاااظ  ا،واصااطالح   لااك تكلاام عليهااا لغااة  ، ثاام بعااد ذابحيااث ال يتاارك شاايئ  
هااذا مطلااب تمناااه الحااافظ اباان  ،وحسااب القاارائن التااي تاادل علااى منزلتهااا ورتبهااا ،حسااب سااياقاتها

 حجر، ومن بعده السخاوي، المقصود أن مثل هذا لم يتم.



 
  

426 

 426 شرح ألفية احلافظ العراقي

ة من من البارعين على شرط ابن حجر جمع كمية طيب اوأعرف قبل عشرين سنة أن شخص  
أو لم  ،وال أدري هل أكملها ،وينوي ترتيبها ،أظن يقرب من خمسمائة لفظ في البابين ،األلفاظ
أو  ،نفالمقصود أن هذه أمنية لم تتحقق بعد، فمثل هذه األمور قابلة للزيادة، وُص  ؟يكملها

لف فيها بعض لف في بعض األلفاظ النادرة، بعض األلفاظ النادرة في الجرح والتعديل أُ أُ 
تشكل على كثير  االرسائل، المقصود أن مثل هذا الموضوع في غاية األهمية؛ ألن فيه ألفاظ  

أو  ،أو تجريح؟ تعديل ،من طالب العلم، حتى أن بعضها أشكل على أهل العلم هل هو تعديل
وبمن قال فيه  ،والقرائن التي تحيط به ،أو يمدح األحوال ،تجريح يشكل؛ ألن الناس حينما يذم

وهذه من ألفاظ التي  ،له دور كبير في تحديد منزلة هذا اللفظ، يعني على سبيل المثالالكالم 
ومن بعده ابن حجر مدة ما قاله أبو حاتم في جبارة بن المغلس:  ،أشكلت على الحافظ العراقي

عدل"  لفاظ التعديل، وينطقها: "بين يديَّ الحافظ العراقي يقول: مدح، هذه في أ ،"بين يدي عدل"
ظ ابن حجر أوجس من هذه الكلمة خيفة، يعني ظاهرها التعديل، لكنه أوجس منها خيفة الحاف

وال ثقة، ضعيف، فكيف أبو حاتم مع شدته  ،باعتبار أن هذا الرجل الذي قيلت فيه ليس بعدل
لكي ندلل أن هذا  ؛عدل، أنا أجيب مثل هذا المثال قول في جبارة بن المغلس: بين يديَّ ي

، ا، وأن الطلب مازال ملح  اتام   ه استقراء  ؤ واستقرا ،ل، وأنه لم يتم تتبعهالموضوع ليس بالسه
وال  ،واألمنية مهمة لكنها لم تتحقق بعد، قد يقول قائل: هل معنى هذا أن السنة ما حررت

مفروغ  والصحيح مصحح ،وال عرف رجالها؟ ال، السنة محفوظة وهلل الحمد، محفوظة ،نقحت
د في إشكال، لكن كون المسألة تتم من جميع جوانبها هذا منه، والضعيف مضعف، ما عا

ال ما يحتاج إليه من السنة محفوظ  وهلل الحمد. ،أفضل، وا 
الذي رأى شيخه أنه يدل على تعديل "بين يديَّ الحافظ ابن حجر أوجس خيفة من هذا اللفظ 

 يدل على التعديل. عدل"
وأدب الكاتب البن قتيبة أن العدل  يقول ابن حجر: فوقفت في إصالح المنطق البن السكيت،

اسم شخص، بين يدي عدل، عدل اسم شخص، عدل بن جزء بن سعد العشيرة، هذا عدل، 
سلمه للعدل هذا، ماذا يمكن أن يقال في  اع، فإذا أراد تبع أن يقتل أحد  وكان على شرطة تبَّ 

أو إلهالكه؟  ،امههذا الرجل الذي سلم إلى هذا رئيس الشرطة من أجل أن يقتل؟ هل هذا إلكر 
ل ثَ هذا مَ  "بين يدي عدل"ولذا قالوا:  ؛فمعناه أنه هالك؛ ألنه يراد قتله عدل" بين يدي"فإذا قيل: 

بن هارون الرشيد مع اقديم يطلق على الهالك، ثم إن ابن حجر وقف على قصة ألبي عيسى 
ون الرشيد، في بن هار ا، وكان يأكل على مائدة مع أبي عيسى القائد طاهر، طاهر كان أعورَ 

الكوسة، أو من من ، أو ، إما من الدباءوعلى المائدة أخذ أبو عيسى هندبات ،عهد المأمون 
فضرب به عين طاهر السليمة، ضرب به عينه السليمة،  ، أخذ شيئ اأي نوع من هذه البقول

وقال له: إن أبا عيسى ضرب عيني  ،األخرى ال تبصر، فضرب السليمة، فشكاه إلى المأمون 
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، فقال المأمون: إنه يفعل معي أكثر من ذلك، ماذا يفيد "بين يدي عدل"واألخرى  ،لهندباتبا
 ،على العين التالفة التي ال تبصر، فدل على أنه مدح "بين يدي عدل"هذا الكالم؟ إنه أطلق 

ال ذم؟ ذم، ومثل هذا ال بد أن ينتبه له، يعني بعض األلفاظ قد يقرأها القارئ   ،ويظنها تعديال   ،وا 
وهي في الواقع تجريح، وهذا يدلنا على أن هذا العلم متين بجميع فروعه، وأن اإلحاطة به 

هذا إمكانه من إمكان  ا،ال يقلد أحد   ادونها خرط القتاد، يعني كون اإلنسان يريد أن يكون محدث  
ل م  إ  َّ قَ }يقول:  -جل وعال-اإلحاطة بالعلم كله، وهللا  ( سورة 15)] {ل ي   َوَما أ وت يت م م  ن ال ع 

، فال يمكن اإلحاطة بالعلم من كل وجه، وما نقص علم موسى والخضر إال كما نقص اء[اإلسر 
إال كما نقص العصفور من البحر، فالعلم بعض الناس يأتي إلى  -بالنسبة لعلم هللا-العصفور 

د ال يحصل وق ،العلم بشره، ويريد أن يأخذ العلم كله في وقت قصير، ومثل هذا يتعب نفسه
 .اشيئ  

 ا، يعني هل يتصور اجتهاد  امطلق   الو قيل لشخص، أو قيل عن شخص: إنه مجتهد اجتهاد  
 من كل وجه، نعم؟ امطلق  

 طالب: صعب.
بعينه، خلونا نبدأ من الدرجة األولى، كل الرواة  ما يمكن؛ ألنه إن اجتهد في توثيق كل راوٍ 

هذه مرتبة درجة أولى من مراتب االجتهاد، من  ،من الرواة يريد أن يكون له رأي في كل راوٍ 
من األحاديث، كم عدد الرواة؟ وهل يستطيع أن  ي كل حديثٍ ؟ أن يكون له حكم فماذاأجل 

راو من الرواة؟ ما يمكن، ال بد أن يقف عند بعض الرواة الذين ال يتحرر له  يجتهد في كل راوٍ 
، وجمع جميع ما قيل خمسين ألف راوٍ لو تصورنا  ،القول في حكمه، ثم إذا جمع من الرواة

فيهم، ووازن بين هذه األقوال على ضوء الضوابط التي وضعها أهل العلم، ثم خرج بالنتيجة 
قلد فيها أحد في هؤالء الرواة كلهم، ثم المرحلة الثانية جاء إلى األحاديث ال يُ  ،التي يستقل بها

 ،ه األسانيد، ونظر فيها النظر الثانيممن اجتهد فيهم على هذ ونزل حكم كل راوٍ  ،بأسانيدها
والنكارة،  ،الشذوذو والموافقة،  ،وهو االتصال واالنقطاع، ونظر في المتون من حيث المخالفة

واإلعالل، في كل حديث حديث، ثم خرج برأي يستقل به في جميع األحاديث، هذا على سبيل 
ال هذا يمكن ال غير ممكن؟ ال يمكن؛ ألنه لو ا ،التنزل، وا  ، سنن البيهقي، اواحد   افترضنا كتاب  وا 

وأسانيده، ويتكلم على كل جزئيه برأيه المستقل الذي ال يقلد فيه  ،يمسك سنن البيهقي بمتونه
وأداه إليه اجتهاده لقوله المستقل  ،، هذا ما يكفيه عمره، فنزلنا هذه األقوال التي استقل بهااأحد  

وخرج بنتائج يستقل بها في  ،على هذه األحاديثفي كل راو من الرواة، ثم نزل هؤالء الرواة 
أحكامه على جميع األحاديث، هذا إذا تصورنا إمكان اإلحاطة، ثم يعود إلى هذه األحاديث 

أو  ،ووافق ،لم يسبق إليها، أو سبق إليها اويستخرج أحكام   ،مرة ثانية ليتفقه فيها، ويستنبط منها
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 :ال يلزمه المخالفة، قد يوافق وهو مجتهد، ال يقال، اال يعني أن يخالف إذا كان مجتهد   ،خالف
ثم  ،له، وقد نظر على جهة االستقالل في الحديث اإنه إذا وافق حكمه حكم غيره صار مقلد  

خمسين ألف حديث  -مثال  –وافق غيره، هذا ليس بمقلد، كم يحتاج من العمر إلى أن يدرس 
وأن تقليد الرجال مذموم، وال تقلد في  ،طلقبهذه الطريقة؟ ألن بعض الناس ينادي باالجتهاد الم

مع إحاطته  -رحمه هللا-حتى شيخ اإلسالم  ،أي باب من أبواب الدين، هذا ليس بصحيح
وغيرهم من أصحاب  ،والمفسرين ،والفقهاء ،وأقوال من تقدم من المحدثين ،والفنون  ،بالعلوم

ما يفتي بقول غيره، نعم هو ال ي ،المقاالت قلد التقليد المذموم بحيث يأخذ قول والمذاهب كثيرا  
 عاجال   اغيره من غير نظر في دليله، لكن قد يضيق عليه الوقت، ويحتاج إلى أن ينظر نظر  

اد المطلق فاالجته ،ال يعني أنه اجتهد فيه االجتهاد الذي يطلبه أهل العلم في هذه المسائل
 ؛قلد األئمة في أقوالهم في األحكاموال  ،إن اجتهد في استنباط المسائلدونه خرط القتاد؛ ألنه 

ال بد أن يقلد في الوسائل، وسائل اإلثبات، وتجدون كبار األئمة الذين وصفوا باالجتهاد تجد 
معولهم في الرجال على أئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، وتجد معولهم في أحكامهم على 

، لكن يكفي طالب العلم اوتضعيف   ااألحاديث على األئمة الذين تكلموا في األحاديث تصحيح  
عليك أن تنظر في  ،أن ينبذ التقليد المذموم الذي هو قبول قول الغير من غير نظر في دليله

ألن فالن ثقة عندي، وأنت طالب  ؛أخذ به :ما تقول ،دليله، أفتى الشيخ فالن، في حكم كذا
أو  ،قول للشيخ األلبانيعلم تستطيع أن تصل إلى القول الصحيح بدليله، يعني تعارض عندك 

وكل واحد من هؤالء يذكر الحكم  ،أو عالن ،أو فالن ،الشيخ ابن باز مع الشيخ ابن عثيمين
هؤالء يذكرون األحكام بأدلتها، فأنت ال تنظر إلى األشخاص أنفسهم، انظر إلى  ،بدليله
ذا فعلت ذلكواتبع الدليل، ودُ  ،أدلتهم وهذا اجتهاد جزئي،  فأنت متبع ال مقلد، ؛ر مع الدليل، وا 

ال فاألصل أن تنظر أنت بنفسك من غير فالن أو عالن، تنظر في األحكام بنفسك، وتنظر  وا 
والنافية على ضوء القواعد التي حررها أهل  ،والموازنة بين األدلة في المسألة المثبتة ،في أدلتها

إن نظرنا إلى  ،ادالشروط التي يضعها أهل العلم لالجته ..،وعلى كل حال االجتهاد ،العلم
معنى االجتهاد؟ أنك ال تقبل قول أحد، إنما أنت الذي تنظر في  مامعنى االجتهاد المطلق، 

وعدمه، وقبل  ،وقبل ذلك تنظر في هذه األدلة من حيث الثبوت ،وتوازن بينها ،المسائل بأدلتها
 ،لب العلمذلك تنظر في رواة هذه األدلة من حيث التوثيق والتضعيف، هذا كله مطلوب لطا

وينبغي أن يبدأ به من وقته، وال يلزم أن يحيط إحاطة بالعلم كله، عندك حديث اجتهد في أن 
وتضعف هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انظر فيما يستنبط من هذا  ،وتصحح ،ومتنه ،تنظر في سنده

ن ثبت عندك ضعفه فإن استدل به أحد على مسألة ما تبين له أنه  ؛الحديث إذا ثبت عندك، وا 
إلى أن تكون من أهله الذين هم على الجادة، على  افشيئ   ا،ضعيف، وهكذا يجتمع العلم شيئ  
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يام يبغي لكن ال يتصور أن اإلنسان في يوم من األ ،اتباع الدليل من غير تقليد، فالتقليد مذموم
ل م  إ  َّ َقل ي   } يصل إلى أن يحيط بكل شيء:  ، نعم؟اء[اإلسر  ( سورة15)] {َوَما أ وت يت م م  ن ال ع 

 طالب:......
بد من التقليد؛ ألن مثل هذا العلم ال بد فيه من التقليد، لكنه تقليد مع نظر، ما هو نعم، ال

قال أحمد: ثقة،  ،يعني أنت إذا نظرت في أحكامهم على الرجال ،بتقليد من غير نظر في دليله
، وفالن، أنت إذا نظرت وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال فالن

لهذه األقوال،  بين هذه األقوال أنت ال يمكن أن تأتي بقول غير هذه األقوال إال أن يكون نتيجة  
ال فمن أين لك؟ هم عاصروا الرواة، عاصروهم وعايشوهم؛  ،يعني معتمد على هذه األقوال، وا 

ى ذاته، وبالنظر إلى مرويه، بما يليق به بالنظر إل ألنهم في زمن الرواية، وحكموا على كل راوٍ 
ما تكلموا  وجدت راوٍ ومقابلته على روايات الثقات، فأنت ال يمكن أن تأتي، لو  ،ومعارضته

حكم؟ مستحيل، لكن هم ذكروا في ب أتي؟ من أين تاتقول؟ توجد له حكم  ، ماذا تريد أن فيه
ت بإمكانك أن تأتي ، أنأو خمسة عشر قوال   ،مثال   ثالثة عشر قوال   هالراوي ابن لهيعة في

ق، وقد يتبين لك وقد ال توفَّ  ،قوقد توفَّ  ،بخالصة لهذه األقوال على ضوء ما درست من قواعد
وتستروح إلى أن هذا القول هو الراجح قول فالن من هؤالء األئمة، وقد يترجح لك  ،في وقت

 ،الباري في وقت آخر أنه مرجوح، وهكذا حصل، يعني لو نظرت في أحكام ابن حجر في فتح 
، وجدت أنه قد يحكم على الراوي في الفتح بحكم، وفي اوجدت فرق   ،وأحكامه في التقريب

على جميع مروياته، وحكمه  اعام   االتقريب بحكم، لكن قد يكون حكمه عليه في التقريب حكم  
 ،أو ضبطه ،عليه في الفتح؛ ألنه جاء في سند معين، وقد يحكم على الراوي بالنسبة لحديث

ابن لهيعة الذي ذكرنا اسمه في  نه، ويحكم عليه بالنسبة على جهة العموم بحكم ثان، فمثال  وأتق
فتح الباري ضعفه ابن حجر في مواضع، وقال عنه في موضع: أخرجه، حديث فيه ابن لهيعة 
قال: أخرجه اإلمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، وضعفه في مواضع، وقال في 

 ،وهم، المقصود أن األحكام تأتي على هذه الكيفية، اإلحاطة والتصورالتقريب: صدوق ربما 
واالستحضار باستمرار هذا ليس في مقدور كل أحد، قال في عبيد هللا بن األخنس في فتح 
الباري: ثقة، وهو من رواة البخاري، ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وقال عنه في التقريب: 

، يعني اعتمد قول ابن حبان، وهناك قال: شذ ابن ار  يخطئ كثي :صدوق، وقال ابن حبان
حبان، لماذا؟ ألنه ينظر في هذا الموضع إلى روايته في الصحيح، وفي التقريب يحكم عليه 

بحيث يحكم على أحاديثه التي هي خارج الصحيح، فال بد من هذه األنظار أن  اإجمالي   احكم  
وعلى  ،ها أثناء أحكامه على الرواةال بد من استحضار  ،اإلنسان يستحضر هذه األمور

يتصدى لكتاب يجبن عنه  -يعني في مرحلة الطلب- ولذلك تجدون بعض الشباب ؛األحاديث
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ويوهم،  ،ويصحح ،ويضعف ،ويحكم ،ويجزم ،وأسانيدها ،ثم بعد ذلك ينظر في أحاديثه ،الكبار
كون على الجادة، هذه جرأة، فطالب العلم ينبغي أن يكون مع حرصه على هذا االجتهاد أن ي

ئ فيها األئمة، أو يجرؤ فيصحح ما ضعفه ال يحمله هذا االجتهاد على الجرأة التي قد يخط   
األئمة، أو يضعف ما صححه األئمة، فاإلنسان ال يستقل بأمره من أول األمر، ال بد أن ينظر 

، وينظر في افشيئ   اويزيد شيئ   ،يعني مع قراءته لعلوم الحديث يطبق ،في األسانيد والمتون 
ثم تتكون لديه األهلية، وهللا  ،ولألحاديث ،ومواقع استعمالهم في ألفاظهم للرواة ،أحكام األئمة
 المستعان.

ولكثرة ما "في المقدمة قلت:  ،أظنها معكم األلفية الطبعة هذه ،في مقدمة األلفية التي كتبناها
 ،من قبل المتقدمينومنثورة  ،منظومة ،ومختصرة ،صنف في هذا العلم من كتب مطولة

والمعاصرين كثرة تجعل طالب العلم المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب  ،والمتأخرين
كغيره من  ،والتدرج في دراسة هذه الكتب ،فكثر سؤال طالب العلم عن الترتيب ؛هذا الفن

 ،الفنون الذي صنف العلماء كتبها، مالحظين مستويات الطالب حيث جعلوهم على طبقات
لطالب المبتدئين بالبداءة بكتاب وجعلوا لكل طبقة ما يناسبها من المؤلفات، وكنت أنصح ا

ر مما يحتاجه يلكث للحافظ ابن حجر؛ ألنه متن متين شامل مختصر حاوٍ  )نخبة الفكر(
على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع  ،الطالب في هذه المرحلة

وا ما كتب عليها من شروح وحواش، ويسمعوا ما سجل عليها من ، ويقرؤ ه السنالطالب في هذ
 ،والبلوغ ،والعمدة ،دروس، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كاألربعين

شراف  ،تحت نظر امختصر   اوغيرها، وال مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض األحاديث تخريج   وا 
ة، والكتاب ويسدده، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثاني ،أستاذ متمكن يوجهه

نظير ما للحافظ ابن كثير، ويصنع فيه  المرشح عندي هو كتاب )اختصار علوم الحديث(
وسماع األشرطة، والسؤال عما يشكل، وفي هذه  ،النخبة بقراءة الشروح والحواشيصنع في 

رص على حفظ السالسل المشهورة التي يروى ويح ،المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها
ويكثر منه، وينظر في األسانيد  ،بواسطتها كثير من األحاديث، ومع ذلك يستمر في التخريج

ويعرض عمله  ،ونحوها ،والخالصة ،والكاشف ،كالتقريب ،من خالل كتب الرجال المختصرة
تمرين ال للنشر، كما ودراسة، لل ،على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تخريج

ثم ندموا على ذلك، ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة  ،يفعله بعض الطالب الذين تعجلوا النتائج
الشهيرة التي نظم فيها  (ألفية العراقي)والكتاب المرشح عندي لهذه الطبقة هو  ،التي تليها

العلم مما أغفله ابن  البن الصالح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب (علوم الحديث)الحافظ العراقي 
فال تكاد تقرأ ترجمة عالم بعد تأليفها إال وتجد في  ؛الصالح، وهذه األلفية كتب هللا لها القبول

وما  ،وجودت نظمها ،إلمامة مؤلفها (ألفية العراقي)ومقروءاته  ،ومن بين محفوظاته ،ترجمته
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ى تفصيل القول والحديث اشتملت عليه مما يحتاجه طالب العلم، وال أرى ما يدعو إلو  ،حوته
 واختصار الحافظ ابن كثير ،فإذا أتقن الطالب النخبة" "،إلى آخره ..ومزاياها ،عن أهميتها

منها ما يحتاج إليه إن قصرت همته  وحفظ ،ثم سمت همته إلى ألفية العراقي ،لعلوم الحديث
ألنصاري، وهو من شرح الناظم، ثم شرح الشيخ زكريا ا اوقرأ شروحها بدء   ،عن حفظ جميعها

الذي يستحق  (فتح المغيث)على اختصاره فيه فوائد ولطائف تفرد بها، ثم ختم بشرح السخاوي 
في هذه المرحلة من حفظ "يعني مع إكثار الطالب إكثاره" أن يسمى موسوعة المصطلح مع 

ودراسة أسانيدها بمراجعة كتب الرجال التي تعنى  ،األحاديث بأسانيدها، وتخريج األحاديث
، وال ينسى مع ذلك مراجعة كتب المصطلح وتعديال   ابنقل ألقوال األئمة في الرواة جرح  

 ،وغيرها، ومع ذلك يعنى بقراءة ،للصنعاني (وتوضيح األفكار)، (تدريب الراوي ا)األخرى، ك
ككتب  ،ودراسة ما يكتبه العلماء المهتمون بنقل أقوال األئمة الذين عليهم المعول في هذا الشأن

 ،فإذا سار على هذا المنهج ،وكتب العلل ،-رحمه هللا-كتب ابن عبد البر  اوأيض   ،جبابن ر 
 ؛-عز وجل-في ذلك كله هلل  اوالسؤال عما يشكل مخلص   ،واألسانيد ،وأكثر من الحفظ للمتون 

 للمشاركة في هذا العلم العظيم. -بإذن هللا تعالى-صارت لديه األهلية 
والنظر في دقائق  ،ومحاكاتهم في أحكامهم ،تب األئمةومع كثرة الممارسة والنظر في ك

علومهم يتأهل للحكم بالقرائن على طريقة المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين على هذا 
 خره".إلى آ ..العلم، إذا تقرر هذا

وكل فن من فنون المعرفة بحاجة إلى مثل هذه  ،فهذه طريقة لدراسة هذا الفن أعتقد أنها مفيدة
كيفية طلب هذا الفن، والنية  ،يعني كل فن يكتب له ما يناسبه من مثل هذه المقدمة ،دمةالمق

، يعني بطلب من بعض -إن شاء هللا تعالى-موجودة أنا نكتب لجميع الفنون بهذه الطريقة 
 .-إن شاء هللا تعالى-قالوا: لو كتب للعلوم كلها بهذه الطريقة يستفيد الطالب  ،المشايخ الكبار

 :-تعالى رحمه هللا-الناظم يقول 
 والجـــــــــرح والتعـــــــــدير قـــــــــد ه بـــــــــه

 

 ................................... 
 ، والقويةالضعيفة :وأدنى، إلى مراتب متفاوتة ،ووسط ،أعلى :المنقسمان إلى "الجرح والتعدير"

د الرحمن على أقوال األئمة في الرواة، اإلمام أبو محمد عب امعتمد   ،وصفاه ،أي نقاه "قد ه به"
صفحة  "الجرح والتعديل"في مقدمة  "إ  رتبه"الحنظلي الرازي محمد بن إدريس  بن أبي حاتم

، يعني قبل ابن أبي حاتم المراتب ما هي -رحمه هللا-وأحسن  ،فأجاد ،من المقدمة (32)
موجودة، مع أن ابن أبي حاتم في أوائل الرابع، المراتب غير موجودة، إذن كيف يوازن األئمة 

معروفة،  ،لمتقدمون بين الرواة، هم ليسوا بحاجة إلى هذه المراتب؛ ألنها محفوظة لديهما
فليسوا بحاجة إلى هذه المراتب، إنما هذه المراتب  ؛الرواة معروففي كالم الو  ،األلفاظ معروفة
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بالثالثمائة، والرواة يكاد يكون الكالم فيهم احتيج إليها لما انطوى عصر الرواية الذي يحد 
: كتب النحو، أو كتب أصول الفقه كلها حادثة ما يوجد في ستقر؛ ألنه قد يقول قائل مثال  ا

عصر السلف منها، كتب علوم الحديث، يعني أول كتاب ُألف في علوم الحديث على جهة 
فهل معنى هذا أن هذا  ،االستقالل: "المحدث الفاصل"، وهذا متأخر يعني في القرن الرابع

ل السلف؟ نقول: ال، الحاجة دعت إلى الكتابة فيه، وكان قواعد محدث ال يوجد في أص
يعني في  ،كغيره من العلوم، كانت القواعد محفوظة محفوظة في الصدور عند أهل العلم، يعني

ورأوا أن  ،ثم لما اختلطوا بالناس ،أول األمر ما يحتاجون لكتب عربية، هم عرب أقحاح
ما قصروا ألفوا، ورأوا الناس بحاجة إلى أن يكتب لهم الحاجة داعية إلى التصنيف في العربية 

كتبوا ما قصروا؛ ألنه قد يقول قائل: ابن  ،وفي علوم اآللة التي يحتاج إليها ،في مبادئ العلوم
قبل أن يكتب ابن أبي حاتم ما كتب؟  ، وهل علم الحديث ضائعوزيادة ،أبي حاتم سنة ثالثمائة

 ،عليه "زاد"يعني ابن الصالح  "والشيخ"يكتب فكتب  ة دعت في عصره إلى أنال، لكن الحاج
عند ابن أبي حاتم المراتب أربع، التعديل أربع، والجرح  ،زاد عليه في األلفاظ ال في المراتب

"والشيخ زاد ا، ما زاد مراتب وأربع، لكنه زاد ألفاظ   ،أربع، ابن الصالح أبقاها كما هي، أربع
يقول الحافظ العراقي:  ،"فيهما وزدي"من كالم األئمة  افاظ  والتعديل أل ،يعني في الجرح فيهما"
 ما:عليهيعني أنا  "وزدي"

 مــــــــا فــــــــي كــــــــ م أهلــــــــه وجــــــــدي  ...................................
 

يعني أئمة الحديث وجدت من األلفاظ في ذلك، ثم بدأ في مراتب  هأئمة أهل من ما في كالم
 التعديل.
 :يعني "ما كررته" أرفع مراتب التعديل ما أتى عنده هنا يعني "فأرفع التعدير"فأرفع 

 كثقــــــــــــة ثبــــــــــــي ولــــــــــــو أعدتــــــــــــه  ....................................
 

الذهبي، ما كرر فيه  وعند ،فقلت: ثقة ثقة، هذا بالنسبة له، هذه هي المرتبة األولى عند الناظم
 لفظ التعديل:

 ثبــــــــــــي ولــــــــــــو أعدتــــــــــــهكثقــــــــــــة   ...................................
 

يعني قلت: ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، هذه المرتبة هي األولى عنده؛ ألن المراتب خمس، وهي 
ومن يقول  ،المزيدة عند ابن حجر ،دة، هي المزيوابن الصالح ،مما زادها على ابن أبي حاتم

 أصدق ،أوثق الناس :مرتبة قبل هذه لتكون المراتب ست، ما أتى بأفعل التفضيل ،بقوله
وفي حكمها إليه المنتهى في التثبت، هذا ما زاده الحافظ ابن  ،ما جاء بأفعل التفضيل ،الناس

وأما التقريب فجعل المرتبة األولى للصحابة، المرتبة األولى من  ،حجر في النخبة وشرحها
إليه المنتهى في  :مراتب التعديل الصحبة، يعني إذا أثبت الصحبة فمجرد هذا اللفظ أفضل من

 ثبت؛ ألن الصحابة كلهم عدول ال يبحث عن عدالتهم.الت
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ــــــــــه  فــــــــــأرفع التعــــــــــدير مــــــــــا كررت
 

 كثقــــــــــــة ثبــــــــــــي ولــــــــــــو أعدتــــــــــــه 
 

وهي الثانية عند ابن حجر، ثم يليه ما هو المرتبة األولى عند  ،هذه المرتبة األولى عند الناظم
 .جروالذهبي والثالثة عند ابن ح ،وابن الصالح، والثانية عند الناظم ،ابن أبي حاتم

ــــــــــة أو ثبــــــــــي أو ــــــــــه ثق ــــــــــم يلي  ث
 

 ................................... 
 يعني بمفرد:

 مــــــــــتقن أو حجــــــــــة أو إ ا عــــــــــزوا  ...................................
 

لعدل، إذا قالوا: عدل حافظ، أو  اأو ضبط   ،الحفظ لعدل" ا"الحفظ أو ضبط  نسبوا يعني األئمة 
أو من غير المكرر؟ إذا  ،أو التي قبلها؟ من المكرر ،ةعدل ضابط، هل هذا من هذه المرتب

غير مكرر؛ ألننا إذا قلنا:  ؟أو غير مكرر؟ نعم ،مكرر ؛أو عدل ضابط ،عدل حافظ :قالوا
 ن الثقة هو العدل الضابط،لفظ واحد؛ أل ،عدل ضابط يساوي ثقة

................................... 
ـــــــظ أو ضـــــــبط   ـــــــي االحف ـــــــدل ويل  لع

 

 ............. أو إ ا عـــــــــــــــــزوا..... 
 

................................... 
والرابعة عند  ،الثالثة عند الناظم ،وابن الصالح ،وهي الثانية عند ابن أبي حاتم ،هذه المرتبة

وصل بكسر الالم  "صدو  وصر"أو ال بأس به  "لي  به بأ "ابن حجر، ويلي هذه المرتبة 
أي بما ذكر في هذه المرتبة التي هي الرابعة عند ابن حجر  ب اك""مما لم يذكره ابن الصالح 

محله الصدق يعني  "محله الصد  رووا عنه"هذه المرتبة خامسة وهي  وت " اخيار   ا"مأمون  
يعني ببعيد  "إلى الصد  ما هو"أو يعني أو  "رووا عنه إلى"هذه عند الناظم، وعند الذهبي 

أي  "أو شيخ فق "أي بدون شيخ  خ وس  أو وس  فحسب""ك ا شيببعيد  "إلى الصد  ما هو"
 بدون وسط.

بـــــــــــه  وصـــــــــــال  الحـــــــــــدي  أو مقار 
 

 ................................... 
 ل بالثانية عكس ما فعلت باألولى:أو تكسرها على أن تفع ،هذه إن شئت أن تفتح الراء

 وصـــــــــــال  الحـــــــــــدي  أو مقاَربـــــــــــه
 

بـــــــــــــــــه   جيـــــــــــــــــده حســـــــــــــــــنه مقار 
 

وابن الصالح الرابعة،  ،لح الحديث يلحق بهذه المرتبة، وهذه عند ابن أبي حاتميعني وكذا صا
 ، والسادسة عند ابن حجر:وهي الخامسة عند الناظم، بتردد

بـــــــــــه  وصـــــــــــال  الحـــــــــــدي  أو مقار 
 

 ................................... 
 ديثه حديث غيره،يقاربه أي يقارب ح ،يعني يقارب حديثه حديث غيره ،أي الحديث بكسر الراء

 جيـــــــــــــــــده حســـــــــــــــــنه مقاربـــــــــــــــــه  ...................................
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قيل: فالن حسن الحديث مقاربه، بفتح الراء  ،يعني جيد الحديث، إذا قال: فالن جيد الحديث
أي يقارب حديثه حديث غيره، األولى اسم فاعل، يعني حديثه يقارب حديث الناس، والثانية 

 ناس يقارب حديثه.اسم مفعول أي حديث ال
 صـــــــــويل  صـــــــــدو  إن شـــــــــاء هللا

 

 ................................... 
 ،-إن شاء هللا-أو صدوق  ،يعني أو صويلح

ــــأ  عــــراه  ................................... ــــه ب ــــي  ب ــــأن ل  أرجــــو ب
 

أهلها  أو أرجو بأن ال بأس به، ليس به بأس، وعراه أي غشيه، هذه هي المراتب، والحكم في
أنه مما قبل صدوق، ما قبل صدوق يعني المراتب األربع عند ابن حجر، هذه يحتج بأهلها 

 ؛دون مرتبة صدوق يكتب حديثهم لالعتبار ابتداء ، وال يحتاج فيهم إلى من يشهد له، ما
، فابن أبي حاتم يرى أن افيحتاجون إلى متابع، وأما صدوق ففيه الخالف الذي أشرنا إليه سابق  

دوق ال يحتج به، وهو ينقل ذلك عن أبيه، هو رأي أبي حاتم أن الصدوق ال يحتج به، الص
سئل عن فالن؟ قال: صدوق، قيل: أتحتج به؟ قال: ال، وما ذلكم إال ألن صدوق ال تشعر 
بشريطة الضبط، وهذا ما يرجحه السخاوي، صدوق ال تشعر بشريطة الضبط، فما أدري أنه 

 ابن ماجه، أذكر أنه ذكرناها، نعم؟في غيره، أظن في درس أو  ،في هذا الدرس فصلناها
 طالب:......

 كيف؟
 طالب:......

 طيب، نحتاج إلى التفصيل في صدوق؟
 طالب:...... 

 نعم؟
 طالب:......

والسخاوي قالوا: صدوق ال يحتج به؛ ألنه ال يشعر  ،وابن أبي حاتم ،صدوق ذكرنا أن أبا حاتم
 ،شريطة الضبط، وصدوق فعول صيغة مبالغة؟، قالوا: نعمبشريطة الضبط، كيف ال يشعر ب

وقلت: إنه في  ،يؤيد كالمهم ولو كان فيه مبالغة ما يشعر بشريطة الضبط، وأنا أوردت مثاال  
أو شيء من هذا مما يكثر فيه الوارد على شخص ما، فيطرق  ،أو عزاء ،إما عيد ،يوم مناسبة

يأتيه فيقول: فالن، فيقول: ائذن له، ثم يكون الكالم فيقول لولده: انظر من في الباب، ف ،الباب
ومائتين، وفي كل مرة يقول:  ،ومائة ،وعاشرة ،وثالثة ،مطابق للواقع، ثم يأتي يطرق ثانية

، يعني إذا االباب، يكون كالمه مطابق  أتي يقول، يأتيه فيقول له: فالن بافتح، وانظر من، وي
نه صدوق، يعني مبالغة لكن من الغد، سأله يستحق أن يوصف بأ ؛صدق في يوم مائة مرة

وينسى الباقي، هذا  ،ثالثة عشرة ،اثنين ،فيعد من المائة واحد ؟أبوه قال: من جاءنا باألمس
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ال غير ضابط، نعم؟ غير ضابط، شريطة الضبط متخلفة، يعني الصدق نعم موجود  ،ضابط وا 
غير ضابط، هذه حجة من  وال وقع الخطأ في كالمه، لكن الضبط ،ما خالف الواقع ،صادق

 وشاهد يشهد له. ،، بل ال بد له من متابعيرى أن الصدوق ال يحتج به استقالال  
ن لم يكن في منزلة الثقة حجته  ،وأنه يحتج به ،أما حجة من يرى االحتجاج به استقالال   وا 

 التي هي صيغة مبالغة ليس من فراغ، وال ،يقول: إن عدول أهل العلم من صادق إلى صدوق 
 ،إلى صيغة المبالغة إال ألن الكذب ال يقع في كالمه، ال الكذب المتعمد هم ما عدلواعبث، 

ومطابقة كالمه للواقع في غالب  ،وال الكذب غير المتعمد الذي هو الخطأ، فمالزمته للصدق
أحواله يدل على أنه عنده ضبط، إذ لو لم يكن عنده ضبط لوقع الخطأ في كالمه، ولما 

ال ليس بظاهر؟بصيغة المبالغة، ظاهراستحق الوصف   ؟نعم ، وا 
 طالب:......

أقول: عدولهم من صادق إلى صدوق يدل على أن الخطأ والكذب ال يقع في كالمه، فمادام 
الخطأ والكذب ال يقع في كالمه، كالمه مطابق للواقع كما تدل عليه صيغة المبالغة، والعدول 

للواقع، فال يقع الكذب في كالمه مما  اطابق  من صادق إلى صدوق، فيكون حينئٍذ كالمه م
حتج به، نه يُ : إ، وبهذا يحتج من يقولا، وبهذا يكون ضابط  اوال سهو   ا،يخالف الواقع ال عمد  

 يحتج به.
كيَّف حال الراوي على هذا  -وهو يرى االحتجاج بالصدوق - وابن حجر في كتابه "التقريب"

أو عرف  ،سبق إليه، يعني ابتدعهطيه الراوي لم يُ التصور، الحافظ ابن حجر قد يأتي بلفظ يع
 ،ونزل هذا الراوي هذه المنزلة ،عن الراوي ما لم يعرفه الغير، ال، هو أخذ من أقوال أهل العلم

وفوق الضعيف أعطاه هذا  ،حتج به ممن دون الثقةواستحضر أن الصدوق يحتج به، فمن يُ 
ايات، يعني لو تنظر في يه بقبول الرو اللفظ صدوق؛ ألنه قبل حكمه، قبل حديثه، حكم عل

كلمة  -اأحيان  –قيل فيه: صدوق، ما تجد في كالم األئمة التي تزيد على العشرة  ترجمة راوٍ 
وفي مرويات هذا الرجل أن  ،صدوق، من أين جاء بها ابن حجر؟ من نظره في مجموع أقوالهم

وال تنزل عن  ،في الدرجة العليافي القبول  إال أنها ليستمرويات هذا الرجل في دائرة القبول 
ف ف الرواة، ما كيَّ وهو يحتج بالصدوق، إذن يوضع في هذه المرتبة، فهو كيَّ  ،درجة القبول
أم الحكم األصلي الذي استقر عنده، ظاهر  اف الرواة على هذا اللفظ، مستصحب  األلفاظ، كيَّ 

راجمهم ما تجد أهل العلم في كتابه مئات قيل فيهم صدوق، وترجع إلى ت ؟ ألنك تجد مثال  ال
ابتكرها من  ؟قالوا فيه صدوق، وابن حجر متأخر ما عاصر الرواة، من أين جاء بهذه األحكام

، عنده؟ ال، هو نظر في األلفاظ التي قيلت في هذا الرجل التي بواسطة هذه األقوال المجموعة
رضنا أن الرواة رقم: ومن خالل قواعد الجرح والتعديل؛ رأى أن منزلة هذا الراوي..، لو افت
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واحد، اثنين، ثالثة، رقم واحد ثقة، رقم اثنين حسن الحديث، ورقم الثالثة ضعيف الحديث، 
فرأى أن هذا الراوي يقبل حديثه لكن مثله ليس مثل قبول الثقات الضابطين المتقنين، ال، وال 

لف أهل العلم في يرد حديثه، يعني هو في دائرة القبول، إذن يتوسط في أمره، وكذلك إذا اخت
راٍو من الرواة، ولم يستطع الناظر الترجيح بين هذه األقوال، منهم من يوثقه، ومنهم من 
يضعفه، تبغي راجح من هذا ما تستطيع، إذن أعطه المرتبة المتوسطة وهي صدوق، كما إذا 
اختلفوا في حديث، وأنت من أهل النظر، اختلفوا في حديث بعضهم صححه، وبعضهم ضعفه، 

 م تستطع الترجيح إذن تعطه المرتبة الوسط الذي هو الحسن.ول
................................... 

ــــــــــ  وتــــــــــ  اخيــــــــــار   ابــــــــــ اك مأمون 
 

 ...................... وصـــــــــــــــــــــــر 
 

................................... 
 وهي محله:

................................... 
 الصــــد  مــــا هــــو كــــ ا شــــيخ وســــ 

 

 لــــــه الصــــــد  ورووا عنــــــه إلــــــىمح 
 

................................... 
وشيخ وسط، أو وسط،  "محله الصد ، ورووا عنه"يعني من يقبل صدوق، وصدوق أرفع من 

 أو شيخ فقط، هذه دون صدوق.
 "وصال  الحدي "

بــــــــــــه  صــــــــــــال  الحــــــــــــدي  أو مقار 
 

 جيـــــــــــــــــده حســـــــــــــــــنه مقاَربـــــــــــــــــه 
 

ن كانت دونها، فهذه كلها تحتاج إلى متابع عند من يجعلون هذه المراتب ملحقة بالصدوق،  وا 
 يرد الصدوق، ويقبل حديثه، ويكون من قبيل الحسن عند من يقبل الصدوق.

 صـــــــــويل  صـــــــــدو  إن شـــــــــاء هللا
 

 وابـــــن معـــــين قـــــال: مـــــن أقـــــول:  
 

ــــأ  عــــراه  ــــه ب ــــي  ب ــــأن ل  أرجــــو ب
 

 بـــــــــــــأ  بـــــــــــــه فثقـــــــــــــة ونقـــــــــــــ 
 

، مع أن ال بأس به من مرتبة متأخرة، من اإلمام يحيى بن معين سوى بين ثقة، وال بأس به
المرتبة الرابعة عند ابن حجر، نعم، مثل صدوق، وثقة في المرتبة التي قبلها من الثالثة، 

 وسوى بينهما ابن معين يقول:
 وابـــــن معـــــين قـــــال: مـــــن أقـــــول:  

 

ـــــــة ...............  ـــــــه فثق ـــــــأ  ب  ب
 

معين: ال بأس به، يعني ثقة، ومن هذا اصطالح خاص، فإذا جاءنا في سند من قال فيه ابن 
مما يؤيد أن ثقة أرفع من "ال بأس به"، عند األئمة  "ونق "أقول فيه: ضعيف، فليس بثقة 

 قاطبة أن ثقة أرفع من "ال بأس به"، لكن ابن معين يسوي بينهما.
اإلمام عبد الرحمن بن مهدي لما روى عن أبي خلدة خالد بن دينار  "ونق  أن ابن مهد "

روى  " "أثقة  كان أبو خلدةوهو عمرو بن علي الفالس  "أجاب من سأل"ميمي، ُسئل عنه الت
 ""برعنه، فقيل له: أثقة كان أبو خلدة؟ أجابه بقوله: 
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ــــــــــر   اكــــــــــان صــــــــــدوق   ــــــــــ اخي    امأمون 
 

 ................................... 
ا، وروي خيار ا، وكان يعني صدوق، أروي عنه، وهو صدوق، خي  ر ا مأمون ا، يعني وكان خير  

ا–مأمون ا   .-أيض 
ـــــــــــا  ................................... ـــــــــــو تعون ـــــــــــور  ل  الثقـــــــــــة الث

 

لما قيل له: أكان أبو خلدة ثقة؟ قال: ال، أبو خلدة صدوق، خيَّر، مأمون، لكن الثقة شعبة، 
ا–وسفيان، فدل على أن الثقة عنده أرفع من ال بأس به، وأرفع  وأرفع من  من صدوق، -أيض 

 مأمون، وخي  ر.
ـــــــــــا  ................................... ـــــــــــو تعون ـــــــــــور  ل  الثقـــــــــــة الث

 

"وربما كنتم تعون، يعني تفهمون مراتب الرواة، ومواقع االستعمال؛ ما سألتم عن ذلك أي: لو 
ا–يعني ابن مهدي  وصف" يعني الذي  "ام ضعف  س  "و  أي: الصدوق الذي  " ا الصد " -أيض 
المنحط عن مرتبة "ليس به  بصال  الحدي " ا"ضعف  صدوق ربما وهم، أو سيء الحفظ  قيل فيه
يعني ابن مهدي  "وربما وصف"أي حين يعلم على الرواة بما تتميز به مراتبهم  م"س  "إ  يَ بأس"، 

يعني أضيف إلى كلمة "صدوق" ما ينزله، لو قيل: صدوق؛ ربما وهم،  "ام ضعف  س  " ا الصد  و  
ُمه بأنه صالح الحديث، يعني وهذه المرتبة منحطة عن الوصف بأنه صدوق له أوها م، قد يس 

 "ال بأس به" أو "صدوق" من غير وصف آخر، نعم.
 مراتب التجري 
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 لتجاااااااااااااريح كاااااااااااااذاب يضاااااااااااااعاوأساااااااااااااوأ 
 لكااااااااااااااااااااااااااذباوبعاااااااااااااااااااااااااادها مااااااااااااااااااااااااااتهم ب

 فياااااااااااااه نظااااااااااااار وأوذاهاااااااااااااب متاااااااااااااروك 
 ادَّ لثقااااااااااااااااااااااااااااة ثاااااااااااااااااااااااااااام رُ اولاااااااااااااااااااااااااااايس ب

 بمااااااااااااااااارة وهااااااااااااااااام قاااااااااااااااااد طرحاااااااااااااااااوا واهٍ 
 ئ الااااااااااااايس بشااااااااااااايء ال يسااااااااااااااوي شاااااااااااااي

 لحاااااااااااااااديث أو مضاااااااااااااااطربهابمنكااااااااااااااار 
 وبعااااااااااااااادها فياااااااااااااااه مقاااااااااااااااال ضاااااااااااااااعف

 لمتين بااااااااااااااالقوي الاااااااااااااايس بااااااااااااااذاك باااااااااااااا
 للضاااااعف ماااااا هاااااو فياااااه خلاااااف طعناااااوا
 تكلمااااااااااااوا فيااااااااااااه وكاااااااااااال ماااااااااااان ذكاااااااااااار

 

 يكــــــــ ب وضــــــــا  ودجــــــــال وضــــــــع 
 ســــــــــــــاق  وهالــــــــــــــك فاجتنــــــــــــــبو 
ـــــــــرو  ـــــــــه   يعتب ـــــــــه ب  ســـــــــكتوا عن

 حديثــــــــــه كــــــــــ ا ضــــــــــعيف جــــــــــدا
ـــــــــــــــرح ـــــــــــــــه مط ـــــــــــــــه وارم ب  حديث
ـــــــــ ا إن جي ـــــــــا ـــــــــم ضـــــــــعيف وك  ث

ــــــــــــهواه وضــــــــــــعفوه     يحــــــــــــت  ب
 وفيـــــــــه ضـــــــــعف تنكـــــــــر وتعـــــــــر 

 لمرضــــــــــــــيابحجــــــــــــــة بعمــــــــــــــدة ب
ــــــــين ــــــــظ ل ــــــــ ا ســــــــيئ حف ــــــــه ك  في

 عتبــــــرابحديثــــــه  امــــــن بعــــــد شــــــي   
 

بعد أن أنهى الكالم على مراتب التعديل أردفها مراتب التجريح، وهي كسابقتها عند ابن أبي 
 حاتم، وابن الصالح أربع، وخمس عند الذهبي والعراقي، وست عند ابن حجر في التقريب،

 وكذلك السخاوي والسيوطي.
 :-رحمه هللا-قال 

 وأســــــــوأ التجــــــــري  كــــــــ اب يضــــــــع
 

 ................................... 
يعني إذا قيل في الراوي: كذاب، أو  "يك ب، وضا "كذاب بصيغة المبالغة، يضع الحديث، 

 ا،يث  ولو قيل: وضع حد "وضع"أو  "دجال"يضع الحديث، أو يكذب، أو وضاع، أو قيل فيه: 
هذه هي المرتبة األولى عند الناظم، وكلها تدل على أن الراوي يضع الحديث، ويكذب على 

، وما يرويه فهو موضوع، أي: مكذوب، وقبل هذه المرتبة عند -عليه الصالة والسالم-النبي 
 التفضيل كالسابقة، كمرتبة التعديل "أكذب الناس"، "إليه المنتهى في "أفعلا "ابن حجر ما جاء ب

أي بعد هذه المرتبة ثانية عنده، أي عند الناظم، وثالثة بالنسبة لترتيب ابن  "وبعدها"الكذب"، 
 حجر:

 وبعـــــــــــــــدها مـــــــــــــــتهم بالكـــــــــــــــ ب
 

 ................................... 
 يعني الرواية "هالك فاجتنب"، وفالن "ساق "إذا قيل: فالن متهم بالكذب، أو بالوضع، وفالن 

، أو متروك الحديث، أو تركوه "متروك"أو فالن ذاهب الحديث، أو فالن  ،" اهب"عنه، وفالن 
، "لي  بالثقة"عند أهل الحديث، وفالن  "به   يعتبر"، أو "سكتوا عنه"، وفالن "أو فيه نظر"

ا""ر  أو غير ثقة، أو غير مأمون، ثم مرتبة رابعة عند ابن حجر، وهي عنده ثالثة  البناء  دَّ
"ضعيف فالن  "ك ا"، أو ردوا حديثه، أو مردود الحديث، وه""حديث  الق للمفعول، واأللف لإلط

يعني المحدثين، هم  ""هم  أي جزم ا؛ ألنه تردد، وفالن  "واه  بمرة"إذا قالوا: فالن  "واه "، "اجد  
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يعني أو مطرح، أو، فمثل هذا ال  رح""ارم به مطَّ ، وفالن "قد طرحوا حديثه"يعني المحدثين 
 نه مطَّرح.يكتب حديثه؛ أل

 الـــــــي  بشـــــــيء   يســـــــاو  شـــــــي   
 

 ................................... 
يعني ما ذكر إلى هذا الحد، يعني ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الشطر، هؤالء وجودهم 
مثل عدهم، يعني ال يكتب حديثهم ال الختبار، وال العتبار، وال لشيء، فضال  عن االستشهاد، 

 ضال  عن االحتجاج، هؤالء وجود أحاديثهم مثل عدمها.أو االعتضاد، ف
 ثم بعد ذلك:

................................... 
 بمنكــــــــــر الحــــــــــدي  أو مضــــــــــطربه

 

ـــــــــا  ـــــــــ ا إن جي  ـــــــــم ضـــــــــعيف وك  ث
 

................................... 
 

كر، أو له في وصف الراوي بأنه منكر الحديث، أو حديثه منكر، أو له ما ُين "وك ا إن جي ا"
، هذه المرتبة "  يحت  به"أو  "ضعفوه"، وفالن "واه"أي الحديث، أو  "أو مضطربه"مناكير، 

وهي  "وبعدها"يعني ثم ضعيف، وتكون خامسة عند ابن حجر، وهي رابعة عند الناظم 
 السادسة عند ابن حجر، والخامسة عند الناظم:

ـــــــــال ضـــــــــعف ـــــــــدها فيـــــــــه مق  وبع
 

 ................................... 
ع  ف"أو أدنى مقال  "فيه مقال" ، أو في حديثه "فيه ضعف"بالتشديد مبني للمفعول، وفالن  "ض 

-يأتي بما يعرف، و -أحيان ا–منه مرة أخرى؛ لكونه  "وتعر "منه مرة  "تنكر"ضعف، أو فالن 
 يأتي بما ينكر. -أحيان ا

، أو ليس "بالمتين"أو ليس يعني فالن ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي،  "لي  ب اك"
، األولى: ليس بذاك القوي، أو ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو ليس "بالقو "
، ليس بالمرضي، فمثل هذا ال "بالمرضي"، أو ليس بأمون، أو ليس "بعمدة"، أو ليس "بحجة"

نما يكتب حديثه لالعتبار، وكذا إذا قالوا: فال ، وا  ن مجهول، أو فيه جهالة، يحتج به استقالال 
، أو "طعنوا فيه"يعني فيه خالف، أو  "فيه خلف"يعني ما هو ببعيد، أو  "للضعف ما هو"أو 

، أو سكتوا "تكلموا فيه"يعني لين الحديث، أو فيه لين،  "ك ا سيء حفظ لين"مطعون فيه، 
 عنه، هذه األلفاظ أخف من األلفاظ التي قبل:

 الـــــــي  بشـــــــيء   يســـــــاو  شـــــــي   
 

 ضــــــــــــعيف ................. ثــــــــــــم 
 

إلى آخره، هذه تختلف حكمها عما قبلها، المراتب التي قبلها، التي هي األربع عند ابن حجر 
 ال يلتفت إليها، وال يكتب حديثهم، ال لالحتجاج، وال لالستشهاد، وال لالعتبار، وال لالختبار.

 أما من بعد ذا شيئ ا فإنه كما قال الناظم:
 وكـــــــر مـــــــن  كـــــــر ................

 

 بحديثــــــه اعتبــــــر امــــــن بعــــــد شــــــي    
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يعني أن الحكم في هذه المراتب األربع األولى ال يحتج بأحد منهم، وال يستشهد به، وال يعتبر 
"بحديثه  "ا"  يساو  شي   يعني من قوله:  "ا"وكر من  كر من بعد شي   به، وال يكتب حديثه 

لك، يعني من اتصف بمضمونها ضعيف ؛ إلشعاريه بصالحية المتصف بمضمونها لذاعتبر"
ا ال ينجبر، معروف عند أهل العلم ترقية األحاديث بالطرق، بالشواهد،  ينجبر، لكن ضعيف جد 
ا هذا ال  بالمتابعات، فمنها ما يقبل االنجبار، ومنها ما ال يقبل االنجبار، فما كان ضعفه شديد 

عضه ببعض، وترتقي إلى مرتبة يقبل االنجبار، وما كان ضعفه ليس بشديد، فإنه يجبر ب
كما هو قول -الحسن لغيره، وذكرنا فيما تقدم أن الترقية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط 

؟ أو بدرجتين؟ بمعنى أن الضعيف القابل لالنجبار إذا وجد له طرق تشده، وترقيه؛ -األكثر
ن رقيناه درجة واحدة، أو هل نقول: إنه حسن لغيره؟ ألنها هي المرتبة التي تلي الضعيف، فنكو 

يرقى درجتين حسب قوة هذه الشواهد، وهذه المتابعات، وهذه الطرق، ابن كثير يرى أنه ال مانع 
أن يقال: صحيح، إذا كان له من الطرق ما يرقيه إلى درجة الصحيح، ال سيما أننا وجدنا 

ن وجدنا طريق ا حسن ا لغيره، أو طريق   ا حسن ا مع هذا الحسن طريق ا رقاه إلى الحسن لغيره، وا 
لغيره، بعد ذلك رقيناه إلى صحيح لغيره، وقد نجد الشاهد، أو المتابع في الصحيح في أحد 

 الصحيحين في صحيح البخاري، أو مسلم، وهنا ال ينبغي التردد في أنه يقال فيه: صحيح.
 
 

 اللهم صل  وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ال كنا نود أن نأخذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن يعني ضاق ال وقت على مسألة العنعنة، وا 

َنن األْبَين، والمورد  مادام ضاق الوقت، والمسألة فيها كتب، ونحيل اإلخوان على كتاب "السَّ
ا في هذه المسألة.  األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند المعنعن" في كالم طيب جد 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مة هللا وبركاته. السالم عليكم ورح
، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

  بعد: أما ،به أجمعينوصح
انفتتح هذه الدورة الثالثة الصيفية بد -جل وعال-في هذا اليوم المبارك نرجو بركته من هللا   ء 
، ومعلوم أن هذا القسم والذي يليه -هللا تعالىرحمه -بالقسم الثالث من ألفية الحافظ العراقي 

تحمل واألداء هو والفمن آداب الرواية  ،الرابع والخامس إنما هي من تتمات علوم الحديث
الحديث وضبطه  ه في كتابةثم بعد ذلك الذي يلي ،-إن شاء هللا تعالى-نصيب هذا العام 

تقانه وشكله والعناية به ومن تتمات هذا العلم ما  ،-هللا تعالىإن شاء -إلى آخر األلفية  ..وا 
خوان أن تقرأ ميمية الشيخ ولصلته بهذا العلم اقترح بعض اإل يتعلق بآداب الطالب، طالب العلم

ومنها ما يخص طالب الحديث،  ،ألنها كلها في الوصايا واآلداب العلمية ؛الحافظ الحكمي
ب العلم بأمس الحاجة إلى مثل ثم طالب السنة، وطال ،ثم طالب الكتاب اطالب العلم عموم  

 ،سيما وأننا قد نجد بين صفوف طالب العلم من هو غير متقيد بهذه اآلداب ال ،هذا اآلداب
فلصلتها بعلوم الحديث ومن أنواع علوم الحديث كما تعلمون آداب المحدث  ،وبهذه الوصايا

ة جيدة ماتعة وهي قصيد ،وآداب طالب الحديث، وأكثرها موجود في هذه القصيدة الميمية
فيكثر  ،ما نذكرها في دروسنا ونقتبس منها اكثير   ،نرجو أن ينفع هللا بها ،جامعة في هذا الباب

ها في جدول هذه االطلب عليها من بعض طالب العلم، فتلبية لهذه الرغبة من قبلهم أدرجن
 .وهللا المستعان ،السنة
 سم. 

نبينا محمد وعلى آله  ،ى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك عل ،الحمد هلل رب العالمين
واغفر لنا  ا،وزدنا علم   ،وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ،وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا

 : -رحمه هللا تعالى-سامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الحافظ العراقي لولشيخنا ول
 متى يص  تحمر الحدي  أو يستحب 
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اااااااااااااااااُلااااااااااااااااابَ قَ وَ  ااااااااااااااااااحَ تَ  مٍ ل  ْسااااااااااااااااامُ  نْ وا م   الَ م 
 عْ َناااااااااااااااامَ وَ  غ  وْ ُلاااااااااااااااابُ لْ ا دَ ْعااااااااااااااااى بَ وَ رَ  مَّ ثُاااااااااااااااا

ااااااابْ ل   م  ْلاااااااع  لْ ا ل  ْهاااااااأَ  ار  َضاااااااحْ إ    م ْ ثُااااااا ان  يَ لص  
 ن  يْ ر  ْشااااااااااااع  لْ اي ف ااااااااااا ث  يْ د  َحاااااااااااالْ ا بُ َلاااااااااااطَ وَ 
 (هْ َفااااااااوْ كُ لْ ا لُ ْهاااااااا)أَ  ه  ْياااااااالَ ي عَ ذ  لَّااااااااا وَ ْهااااااااوَ 
ااااااااااااا ل  ْهاااااااااااا)ألَ  نَ يْ ث ااااااااااااالَ لثَّ اي ف ااااااااااااوَ   م (أْ لشَّ
اااااااااااااااااااااب هُ ُبااااااااااااااااااااتْ كَ فَ  ااااااااااااااااااااا ،ط  بْ لضَّ  اعُ مَ والسَّ

اااااااااااهْ  ُس مْ خَ لْ اَفااااااااااا  ل ْلُجْمُهاااااااااااور  ثُااااااااااامَّ الُحجَّ
 هْ َعااااااااابَ رْ أَ  لَ ْياااااااااق  ، وَ ةٍ َسااااااااامْ خَ  نُ ْباااااااااا وَ ْهاااااااااوَ 

اااااااااااااا ل  َبااااااااااااا  ااَباااااااااااااطَ خ  لْ ا هُ ُماااااااااااااهْ فَ  ابُ وَ لصَّ
 لُ ُجاااااااااااااارَ ( فَ لٍ َباااااااااااااانْ حَ  ن  ْبااااااااااااااال: )لَ ْيااااااااااااااق  وَ 
 هْ َطااااااااااااالَّ غَ ا، فَ َهااااااااااااان  وْ ي دُ ف ااااااااااااا الَ  زُ وْ ُجااااااااااااايَ 
 ْر َقاااااااابَ لْ اوَ  ار  َمااااااااح  لْ ا نَ يْ َباااااااا نْ : َماااااااالَ ْيااااااااق  وَ 

اااااااااحْ لَ ا ه  قاااااااااال: ب ااااااااا  يْ ر  ْقااااااااامُ لْ ا نُ ْباااااااااااُل و مَّ
 

ــــــــك   يف ــــــــ  ــــــــ َ  ي  ب  ا َصــــــــ َ َكــــــــ ه  ر  ف  م    ح 
ــــــ ــــــه   م  و  َق ــــــا)كَ  دَّ ر  ا وَ َن ــــــن  ي  طَ ب  لسَّ  ع  ( َم
ــــــقَ  ــــــ م  ه  ل  و  ب  ــــــَم ــــــوا بَ ث  دَّ ا َح ــــــح  ال   دَ ع   م  ل 
ـــــــــع   ـــــــــبَ لزُّ ا) دَ ن  ( أَ ر  ي  ـــــــــ بُّ َحـــــــــ     ن  ي  ح 
ـــــعَ ل  اوَ  ـــــ ر  ش  ـــــبَ ل  اي )ف   ه  َفـــــو  أل  مَ ل  ا( كَ ة  رَ ص 
ـــــــــــــــبَ ن  يَ وَ  ـــــــــــــــي  ق  ي تَ ب  ـــــــــــــــ ه  د  ي  م ب   ال َفه 
ـــــــــــحَ  ـــــــــــيَ     ي  ـــــــــــوَ  ، ُّ ص  ـــــــــــ ه  ب   ا   زَ ن 
ـــــــق   ـــــــح  )مَ  ة  صَّ ـــــــعَ ( وَ د  و  م  ـــــــال   ر  ق   ه  َمجَّ
ـــــــــــف   َ  ي  َلـــــــــــوَ  ـــــــــــ ه  ي   ه  َعـــــــــــبَ تَّ م   ة  نَّ س 
ـــــــــــــــــــــــَز   مَ م   ـــــــــــــــــــــــوَ جَ ل  ا ه  دُّ رَ ا وَ ي    ااَب

ــــــــخَ قــــــــال: ل   ــــــــعَ  َ  م  ــــــــحَ لتَّ ا ةَ رَ ش   ر  مُّ
ــــــــــــــقَ عَ  إ اقــــــــــــــال:   ه  طَ بَ َضــــــــــــــوَ  ه  َل

 ر  َضـــــــحَ فَ   َ  ن  َمـــــــ، وَ ع  ام  َســـــــ  َ رَّ َفـــــــ
ـــــــــ ـــــــــ    عَ مَّ َس ـــــــــر  أَ  ن  ب  ـــــــــ         ع  َب  ر  ك 
 

( هنا بمعنى أو) "متى يص  تحمر الحدي  أو يستحب ": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
يعني متى يصح تحمل الحديث في  ؟ألن الترجمة معناها متى يصح تحمل الحديث الواو؛

عني ما السن الذي يصح فيه ي؟ ومتى يستحب تحمل الحديث ؟السن بحيث ال يصحح قبله
 السن الذي يستحب فيه تحمل الحديث؟وما  ؟تحمل الحديث

طرف تحمل  :ألن رواية الحديث لها طرفان ؛التحمل: هو أخذ األحاديث عن الشيوخ :أوال  
وطرف أداء، فالتحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، واألداء هو تبليغ األحاديث للطالب، 

طرف الواحد ل، ولللطالب لشيوخ، واألداء هو تبليغ هذه األحاديثخذ األحاديث عن االتحمل أ
مل تحالطرفان، في هيجتمع فيه الطرفان، الشخص الواحد يجتمع في -الشخص الواحد-

 ،هو األداءو الذي هو التبليغ  ،األحاديث عن شيوخه ثم يؤديه إلى اآلخذين عنه من الطالب
 ه.بتبليغ العلم، فيأخذه عن شيوخه ويؤديه إلى طال

هل هناك سن  ،الصحة التي هي البطالن، بطالن التحمل متى يصح؟ الصحة هنا يقابلها عدم
ليس  يصح فيه التحمل بحيث إذا سمع الشخص الحديث قبل هذا السن يكون تحمله باطال  

 ؟هل يوجد سن حد فاصل بين الصحة والبطالن في هذا الباب في تحمل الحديث ؟بصحيح
يعني الصحة في  ،وكذلك االستحباب، استحباب الطلب ،ل العلمهذا له سن محددة عند أه
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الغالب أنها تكون بواسطة ولي األمر، يحضر صبيه لدرس الحديث فيسمع من الشيوخ بواسطة 
؟ ولي األمر، يعني يحضر، وأما بالنسبة لالستحباب فهذا إذا حضر بنفسه، متى يصح التحمل

 فال يصح قبله، ،أهل العلم مطلوب للتحملألن هناك سن عند  األصل أن يبحث هنا السن؛
وهناك سن يستحب فيه تحمل الحديث، وهناك سن يستحب فيه الجلوس للتحديث، وهناك سن 

هذا الباب، فالتحمل هذه كلها يبحثها أهل العلم في  ،يكف فيه المحدث عن التحديث ويمنع
وقت، مع أنهم له  -لي أمر الصبي الذي يحب أن يسمع ولده الحديثو - بواسطة الولي

، واستحباب التحمل كون الشخص يأتي ليتحمل الحديث بعد التأهل اكبير   ايختلفون فيه اختالف  
والكف عن التحديث  له وقت، والشيخ ومتى يجلس للتحديث له وقت عند أهل العلم، اهذا أيض  

 .له زمن ينتهي عنده التحديث اأيض  
ر، في تحمل الكافر، سبق في باب من تقبل في رواية الكاف -رحمه هللا تعالى-بدأ الناظم 

شرط لصحة الرواية  ،الضبط ،روايته ومن ترد أن العدالة شرط لصحة الرواية وقبولها، العدالة
 الذي هو البلوغ، ويقول هنا:لم وقبولها، فال تصح رواية الكافر وال الفاسق وال من دون الح

 وقبلاااااااااااااااااوا مااااااااااااااااان مسااااااااااااااااالم تحماااااااااااااااااال
 ج

 ................................... 
االشتراط هناك إنما هو لألداء، االشتراط إنما هو لألداء، فالراوي إذا أدى لمن يأخذ عنه ال بد 

لكن في حال التحمل ال  ،أن تطبق عليه جميع الشروط، التي تقدمت في حال األداء كالشهادة
لرواية بعد عصور ا العصور المتأخرة عن عصور الروايةتطبق عليه الشروط، كما أنه في 

يها مدار التصحيح لماذا؟ ألن الرواية في عصر الرواية عل ،أعرضوا عن اكتمال الشروط
سلة التي هي إبقاء السل الكتب صارت الرواية مجردد أن دونت السنن في عبوالتضعيف، أما 

التي ال توجد في غيرها  -السالمعليه الصالة و -طالب العلم بنبيه  خصيصة هذه األمة، صلة
أتباعه به، واألسانيد ال توجد إال في  من األنبياء السابقين انقطعت صلةمن مات  ،من األمم
لما كانت الفائدة من وجود األسانيد هي المحافظة على هذه الخصيصة فقط دون  ،هذه األمة

ولذا تجد في  ؛أثر في ثبوت الخبر أو نفيه تساهلوا وأعرضوا عن اكتمال الشروط اأن يكون له
المتأخرين بينهم وبين األئمة المصنفين بعض الضعفاء، بل فيهم من هو شديد  أسانيد العلماء

ضعيف أو مجهول أو مبتدع هل  ي راوٍ الضعف، فإذا كان في طريقي بيني وبين اإلمام البخار 
-النبي مثال  وبين يعني أنا بيني  ؟يؤثر هذا على حديث في صحيح البخاري؟ نعم يؤثر فيه

أربعة  -السالمعليه الصالة و -وبين البخاري وبين النبي  ا،ين نفس  عشر  -السالمعليه الصالة و 
الخمسة هؤالء عليهم المعول  ،وخمسة عشر األعمال بالنيات مع البخاري خمسة :في حديث

يعني لو بيني عليهم معول؟ من دونهم  خمسة عشر التيفي التصحيح والتضعيف، لكن ال
؟ ال يتأثر، في هؤالء الضعفاءبوجود ل بالنيات األعما :هل يتأثر حديث ،وبين البخاري ضعفاء
لكن  ،عين أو ثقات أو غيرهماسواء روي من طريق ضعفاء أو وض أعلى درجات الصحيح
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إنما  ما الفائدة من أن يحرص طالب العلم على األسانيد، ان في الكتب، إذ  و  خالص ضبط ودُ 
، التي ال توجد -السالمة و عليه الصال-هي مجرد إبقاء خصيصة هذه األمة واتصالها بنبيها 

من األمم، ولذلك أعرضوا عن اكتمال الشروط بعد عصور الرواية، في حال األداء، في  الغيره
ولذلك قال الناظم  ؛من طرفي الرواية ال يطبقون الشروط الطرف األول حال التحمل الذي هو

 :-رحمه هللا تعالى-
 وقبلاااااااااااااااااوا مااااااااااااااااان مسااااااااااااااااالم تحماااااااااااااااااال

 ج

 ............في كفره............... 
 جج

في حال التحمل  ،ال بد أن تطبق عليه الشروط في حال األداءفي حال التحمل كافر، لكن 
"تحم  القبول ال يكون إال من مسلم، تنطبق عليه الشروط  "وقبلوا من مسلم"ولو كان كافر، 

 وهو حينما جاء في فداء أسرى بدروحديث جبير بن مطعم  ،يعني في حال كفره في كفره"
حفظ هذه  يقرأ في صالة المغرب بسورة الطور -السالمعليه الصالة و -كافر، وسمع النبي 

 وخرجت في الصحيح في البخاري وغيره.  ،وأداها بعد إسالمه، فقبلت منه ،السنة
لكن الشروط التي  ،نعم في حال التحمل يتحمل :نقول ته؟طيب الراوي كافر كيف تقبل رواي

ب إذا أراد أن يؤدي ألنه إنما يحاس الرواية إنما هي في حال األداء؛ لأهل العلم في قبو  هانبي  
 د أن يؤدي. راإذا أ مثل الشهادة،
ولم يحضره إال صبي في العاشرة من عمره، وطلبت  ،اقترض من شخص ماال   الو أن شخص  

ال ما تقبل؟ ال تقبل اشهادة هذ لكن لو طلبت بعد خمس سنوات أو  ،الصبي في الحال تقبل وا 
األمر في حال الكفر أو في حال الصبا ال يتورع عن  لت سنوات تقبل، لماذا؟ ألنه في أو س

لكن في حال األداء بعد إسالمه وبعد بلوغه الحلم الذي هو من شروط قبول الرواية  ،الكذب
يتدين بدين يردعه عن الكذب، لكن إذا كان ال يتدين بدين كدين الفساق الذين  وه ،تطبق عليه
ال ما تقبل؟  ال يردعهم  .لعلة أخرى وهي الفسقما تقبل؛ عن الكذب تقبل وا 

عليه الصالة -نه سمع النبي حمل الحديث حال كفره، يقول: إجبير بن مطعم روى الحديث ت
ورة الطور، وذلك أول ما وقر اإليمان في قلبه، وفي بعض يقرأ في صالة المغرب بس -السالمو 

 بل من ؟ر، فهل يحصل هذا من كثير من المسلمينوهو كاف ،كاد قلبه أن يطير :الروايات
هذا التأثر يحصل من كثير من ؟ هل يحصل مثل هذا طالب العلم في العصر الذي نعيشه،

ألن القلوب تغيرت،  ا؛ورة الطور ما تحرك ساكن  ، وهللا إننا نسمع سال ما يحصل ؟!طالب العلم
االقلوب ران عليه عليه الصالة -بن مطعم رأى النبي  جبير ا ما ران من شهوات وشبهات، أيض 

له فطلبه فمر بعرفة فوجد النبي  األنه أضل بعير  واقف ا مع الناس بعرفة قبل الهجرة؛  -السالمو 
قف بعرفة خارج الحرم وهو من مع الناس بعرفة، فتعجب كيف ي اواقف   -السالمعليه الصالة و -

ال يخرجون من الحرم  سوالحم، اسواقف بعرفة مع الن -السالمعليه الصالة و -النبي  الحمس،
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قبل أن يفرض الحج،  ،قبل الهجرة -السالمعليه الصالة و -وهو منهم، وهذه حجة من النبي 
الحنيفية، كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون، وهللا المستعان، أدها بعد على ملة إبراهيم 
 إسالمه فقبلت عنه.
، تكتمل فيه الشروط ال يكون إال من مسلم ، القبولاال بد أن يكون مسلم   "وقبلوا من مسلم"

التثنية ألف لف األألنه في المقدمة إذا جاءت  طالق؛األلف هذه لإل "من مسلم تحم " السابقة
ال  ""تحم  *** في كفره ك ا صبياإلطالق  نعم للبخاري ومسلم، وهذه ألف ؟لمن َحمال وا 
ألنه  ؛ال روي الخبرم  مال بنفسه أو حُ فرق من حيث المعنى، يعني ح هالفرق ما فينعم؟ ال؟ ُحم  

ال لو كانت  ،والوزن يقتضيه ،ئق به أن يكون ُحم الالال ،صبي ُحم ال هذا الوزن يقتضيه، وا 
مل بنفسه إنما تحألن الصبي في الغالب أنه ال ي ا الوزن ما فيها إشكال؛حمال ما يختلف فيه

أن ي نظير من حج به أبوه يصح يؤتى به لسماع الحديث، يعن ،روى الحديثيُ  ،يحمل الحديث
إشكال من حيث  هالحديث، ما في : حمللث يصح أن يقاحج فالن، ومن حمل الحدي :قال

الحديث أو حمل الحديث حال تحمل صبي  "ك ا صبي حم "لكن الوزن يقتضى  ،المعنى
وتزيد  ،أو باإلنزال، أو اإلنبات ،والبلوغ يكون باكتمال خمس عشرة ،صباه، ثم روى بعد البلوغ

 المرأة الحيض.
، لماذا؟ ألنه ال يؤمن أن يعني بعد التكليف، أما قبل التكليف ما يقبل ،ثم روى بعد البلوغ
دعه عن الكذب، ثم ما الذي ير  اإذ   ،وال يؤاخذ بالكذب ،عليه قلم التكليف يكذب؛ ألنه لم يجر  

يعني في  قوم هنا" "ومنعقوم  تحمل الصبي قبل بلوغهمنع  "ومنع قوم هنا" روى بعد البلوغ
حال الصبا، قالوا: ال يصح تحمل الصبي، لماذا؟ ألنه مظنة عدم الضبط؛ يعني ما يقولون: 
ألنه مظنة كذب، لماذا؟ ألنه في حال التحمل ال تطبق عليه الشروط، تطبيق الشروط إنما 

بط، يكون في حال األداء، طيب الصبي هنا منع قوم هنا؛ ألن الصغير قالوا: مظنة عدم الض
رده ظاهر؛ ألن الصبي المميز هو مظنة الضبط، وهو مظنة الحفظ؛ ألن التعلم في  د""ور  

الصغر أقوى منه في الكبر وأثبت؛ ولذا يحرص أهل العلم أن يعلموا الصغار، ويكون الحفظ 
أكثر من الفهم، بخالف التعلم في حال الكبر يركز أهل العلم  -يعني الصغر-في هذا السن 
 ب العلم أكثر من حفظهم، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر.على فهم طال

عليه -الحسن والحسين من أوضح األمثلة، ابن عباس مات النبي  "ورد كالسبطين"قال: 
وهو يناهز البلوغ لم يبلغ، ابن الزبير ولد في السنة األولى من الهجرة، ومات  -السالمالصالة و 
عشر سنوات، مقتضى الرد أن نرد رواية هؤالء، الحسن وعمره   -السالمعليه الصالة و -النبي 

والحسين وابن الزبير وابن عباس ونظرائهم من جلة الصحابة، قد يقول قائل: هؤالء صحابة 
فيستثنون، فيرد غيرهم غير الصحابة، هل للصحبة أثر في القبول والرد في هذا الباب، األثر 

والضبط، في مسألة العدالة ال شك أن أثر الوصف بالصحبة إنما هو في مسألة العدالة 
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الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، أما بالنسبة لألمور الجبلية فإذا ُرد الصغير من غير 
بلي، ما يرجع إلى  الصحابة الذي مرد قبول روايته الضبط، فالصحابة مثلهم، يعني هذا أمر ج 

؟ أما في العدالة ظاهر ، الصحابة بإجماع من يعتد العدالة، هل للصحبة أثر في الحفظ مثال 
بقوله من أهل العلم عدول، لكن بالنسبة للحفظ والضبط واإلتقان هل نقول: إن فالن ا قبل 
إسالمه ال يضبط وبعد إسالمه يضبط؟ نعم؟ ممكن؟ ال هذا ليس مرده إلى الصحبة؛ ولذا الرد 

 حمل الصغير. بهؤالء الصحابة وقبول روايتهم باإلجماع من أوضح ما يرد به على من رد ت
 مع *** إحضار أهر العلم للصبيان ورد كالسبطين

وهو ابن عمه، ويشهد المشاهد،  -السالمعليه الصالة و -ابن عباس يعني رغم قربه من النبي 
أحيان ا، صغير السن، حتى قال  -السالمعليه الصالة و -ويحضر المناسبات، ويبيت عند النبي 

بدون واسطة إال أربعة أحاديث، والبقية  -السالمالصالة و  عليه-الغزالي: إنه لم يرو عن النبي 
ال مردود؟ مردود، فالحافظ جمع مما صرح فيه  كلها يرويها بواسطة، لكن هذا الكالم مقبول وا 

، أو رأيت، أكثر من أربعين مما صح -صلى هللا عليه وسلم-ابن عباس بقوله: سمعت النبي 
 وحسن.

وابن البنت  -السالمعليه الصالة و -ي فاطمة بنت النبي الحسن والحسين ابن "ورد كالسبطين"
لكن ماذا  صبيان"ل"ورد كالسبطين مع*** إحضار ليقال له: سبط، وابن االبن يقال له: حفيد 

عن أسباط بني إسرائيل هل هم أوالد بنات أو أوالد بنين؟ أهل العلم يقولون: السبط ابن البنت، 
وريحانته،  -وسلم صلى هللا عليه-بط رسول هللا س -رضي هللا عنهما-عن الحسن بن علي 

إحضار ***"مع السبط ابن البنت، وأسباط بني إسرائيل أوالد بنات أو أوالد بنين؟ أوالد بنين، 
فيمن تأخر في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية ابن الديان، هذا  أهر العلم للصبيان"

ره، فترددوا في إثبات اسمه في طبيب يهودي حضر عند الحافظ المزي، وحضر عند غي
في آخر الكتاب، يقال: ُسمع هذا الكتاب فالن  -أسماء الرواة-الطباق، الطباق كتابة األسماء 

وفالن وفالن يذكرون كل الحاضرين على الشيخ فالن، ثم يقول: صحيح ذلك، ويكتب اسمه، 
ال ما نكتبه؟ فسألوا شيخ اإلسال م ابن تيمية قال: اكتبوا ترددوا قالوا: نكتب هذا اليهودي وا 

اسمه, اكتبوه؛ ألنه ما يضر، حال تحمل، لكن إذا روى نأتي بالميزان، فكتبوا اسمه، فصار 
 سبب ا لهدايته فأسلم وصار يروي األحاديث بسماعه لها.

أهل العلم يحضرون الصبيان، الصبيان الصغار  "مع *** إحضار أهر العلم للصبيان"
تحديد السن الذي يحضر لسماع الحديث، ويفرقون على ما يحضرونهم على ما سيأتي في 

أو التمييز على  -ما قبل الخمس-سيأتي أن الحد عند الجمهور الخمس؛ ألن ما قبلها 
الخالف في ذلك يعني إحضاره مشغلة، يشغل غيره، يعني مثلما يصنعه اآلن بعض اآلباء، 
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يقطعون الصفوف، والصف يحضرون من له سنة أو سنتين للصالة، فيشغلون المصلين، و 
اليوم فيه طفالن، ال تزيد أعمارهم على سنتين، وما صفوا مع الناس، اضطجع وفي الصف، 
طفلين، مثل هذا ال ينبغي إحضاره؛ ألن مثل هذا يشغل المصلين وال يستفيد، واألصل أن 

ة قد يسمع بكاء الصبي فيخفف الصال -عليه الصالة والسالم-يكون الصبي مع أمه، فالنبي 
مراعاة ألمه، ليست وظيفة األب إحضار الصبيان، اللهم إال إذا كان ليست له أم، وفي مقام 

في إحضاره أمامة؛ ليبين أن مثل هذا العمل  -عليه الصالة والسالم-التشريع، مثل فعله 
جائز، لكن ال يكون ديدن ا، وهذا مستند لمن أراد أن يحضر من يحضر من يشغل المصلين، 

األيام جاء شخص بطفل عمره سنتان، فلما كب رنا انطلق الصبي إلى المصاحف وفي يوم من 
فصار يعبث بها، والناس ال يستطيعون في صالة، وأبوه ال يحرك ساكن ا، لكن لما قرب من 
المروحة قطع صالته وذهب إليه، كتاب هللا ال يحرك ساكن ا عنده، ولم ا خشي عليه أن تؤذيه 

قطع الصالة، الدين رأس المال، فعلى طالب العلم أن ينتبه لمثل  أو تجرحه أو تسبب في أذاه
 هذا وينبه غيره، وهللا المستعان.

  ***"مع
 إحضــــار أهــــر العلــــم للصــــبيان ثــــم

ــــــم   جج  ــــــد الحل ــــــا حــــــدثوا بع ــــــولهم م  قب
 

ال ما لها الزم؟   الشدة مع السكون لها الزم وا 
 إحضــــار أهــــر العلــــم للصــــبيان ثــــم

ــــــ   جج  ــــــا حــــــدثوا بع ــــــولهم م ــــــمقب  د الحل
 

نعم يحضرونهم إذا كانوا يستفيدون من الحضور، أما الذي ال يستفيد من الحضور ال يحضر، 
وفي صالة جمعة في المسجد الحرام شخص جاء بطفل معه أشغله وأشغل الناس عن سماع 
الخطبة بالبكاء والصراخ، ثم في النهاية األب ما صلى، جلس والناس يصلون، من أجل 

ولد، ما صلى الجمعة لو جالس في شقته كان أفضل، ما الذي يعفيه من صالة انشغاله بهذا ال
 الجمعة بسبب هذا الطفل الذي له أم وعنده سكن، لكن صارت المسألة تقليد، وهللا المستعان.

 ...................................ثم
ــــــم  جج  ــــــد الحل ــــــا حــــــدثوا بع ــــــولهم م  قب

 

الحلم، بعد أن يوجد أو يجري قلم التكليف سواء كان  القبول ال يكون إال بعد البلوغ، بعد
باإلسالم أو ببلوغ الحلم الذي يردع هذا الصبي من أن يكذب، لو أن المؤلف قدم السن الذي 

 يصح فيه التحمل كان أولى؛ ألنه قدم السن الذي يستحب فيه الطلب، فقال: 
ـــــــي العشـــــــرين ـــــــب الحـــــــدي  ف  وطل

 ج 

ــــــــــب  حــــــــــين  ــــــــــر  أح ــــــــــد الزبي  عن
 
 

لحديث بنفسه، يطلب الحديث بنفسه بعد أن يكتمل نموه في العشرين، وبعد أن يشتغل طلب ا
قبل ذلك بحفظ القرآن، ومعرفة األحكام، ويكون له نصيب من التعبد يعينه على تحمل 
الحديث؛ ألن تحمل الحديث ليس باألمر السهل، وليس بالهين، أمر شاق وصعب، األحاديث 

ا يحتاج  إلى فهمها من أجل العمل بها، قالوا:  كثيرة ومتشعبة، وأيض 
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ـــــــي العشـــــــرين   ـــــــب الحـــــــدي  ف  وطل
 ج 

 .................................... 
 
 

 واألصل:
 وناااااااااون مجمااااااااااوع ومااااااااااا بااااااااااه التحااااااااااق 

 ج 

 فااااااااااافتح وقاااااااااال ماااااااااان بكسااااااااااره نطااااااااااق 
 ج
 

 العشرين ملحقة بجمع المذكر السالم فالنون األصل فيها أن تكون مفتوحة.  
 التحااااااااااق وناااااااااون مجمااااااااااوع ومااااااااااا بااااااااااه 

 ج 

 فااااااااااافتح وقاااااااااال ماااااااااان بكسااااااااااره نطااااااااااق 
 ج
 

 ابن مالك في شرح كافيته يقول: الكسر لغة، ويستدل على ذلك بقول الشاعر:
 وماااااااااااااااذا تبتغااااااااااااااي الشااااااااااااااعراء منااااااااااااااي 

 ج 

 وقاااااااااااااااد جااااااااااااااااوزت حاااااااااااااااد األربعاااااااااااااااين   
 ج
 

نما شذوذ، على كل حال هي جاءت هنا مكسورة  يقول: لغة، وابن عقيل يقول: ليست لغة، وا 
 من أجل الوزن،
أحب وقت عشرين،  "أحب حين"أبو عبد هللا الزبير بن عبد هللا الزبيري، يقول:  "عند الزبير "

 عشرين مكتمل العقل، ينضج في العشرين فيتهيأ للحفظ، هذا عند الزبيري. 
 وهــــــو الــــــ   عليــــــه أهــــــر الكوفــــــة

 ج

ــــــة   ــــــي البصــــــرة كالمألوف  والعشــــــر ف
 ج

وون األحاديث في العشرين، وأهل البصرة في أهل الكوفة يمكنون أوالدهم ويتركون أوالدهم ير 
 العشر.

 وفـــــــــي الث ثـــــــــين  هـــــــــر الشـــــــــأم 
 ج

ـــــــــــــــالفهم   ـــــــــــــــده ب ـــــــــــــــي تقيي  وينبب
 ج

اآلن الخالف في العشر ألهل البصرة والعشرين ألهل الكوفة، والثالثين ألهل الشام، وهذا 
يس فيه نص، طلب الحديث بنفسه بعد أن يتهيأ، التحديد هذا ال شك أنه اجتهاد، اجتهاد منهم ل

ذا عرفنا أن  وما دامت المسألة اجتهادية فلإلنسان أن يختار من هذه األقوال ما يناسبه، وا 
 الحفظ في عهد الصغر والصبا أقوى منه في عهد الكبر والكهولة فينبغي أن يبادر بالحفظ،
 والقول بأن الحفظ يتأثر بتقدم السن هذا هو الذي عليه عموم من كتب في مراحل النمو من
أهل العلم وغيرهم، جل هم يتفقون على أن الحفظ يتأثر، والواقع يشهد بذلك، الماوردي في أدب 
الدنيا والدين، يقول: الحفظ ما يتأثر، الحفظ ملكة ثابتة ال تتأثر، هي موجودة عند الصغير 
وعند الكبير، بل قد يوجد من الكبار من يحفظ أكثر من الصغار، التأثير إنما هو للمؤثرات 

ال فالغريزة ال تتغير، لكن هل هذا الكالم صحيح؟ نقول: الواقع يرده؟ لكن قد يوجد ا لخارجية وا 
في بعض المراحل من الفهم ما يعين على الحفظ؛ ألن بعض الناس ال يستطيع أن يحفظ 
ال فاألصل أن الصغير  كالم ا ال يفهمه، فإذا كب ر وفهم سهل عليه الحفظ من هذه الحيثية، وا 

الحفظ أقوى؛ ألن الملكة تتأثر بالمؤثرات، وتتأثر باإلهمال، وتتأثر قوة  بالمتابعة؛ ملكته في 
ذا شحذها وتابع  ألن الحفظ ملكة، كالملكة تزيد وتنقص، إذا أهمل اإلنسان الحافظة نقصت، وا 
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الحفظ عليها ال شك أنها تزيد، وهذا يشهد به كل واحد يزاول الحفظ، فإذا كان األمر كذلك 
 حفظ األحاديث ورواية األحاديث مع حفظ القرآن والعلوم األخرى.  فنأتي إلى

ابن خلدون ذكر في مقدمته الشهيرة أن طريقة المغاربة تختلف عن طريقة المشارقة، فالمغاربة 
عندهم االهتمام بالقرآن قبل كل شيء، ال يخلط معه أي علم من العلوم حتى إذا ضمنه وأتقنه 

لمشارقة ال، المشارقة يختلفون يتدرجون في السن، المميز يبدأ وضبطه درس العلوم األخرى، ا
بحفظ قصار المفصل، وصغار المتون يحفظ، فيقرأ مثال  قصار المفصل ويحفظها، ويحفظ 
، ويحفظ القواعد األربع، يحفظ األربعين، يحفظ تحفة األطفال، يحفظ في  األصول الثالثة مثال 

ظ قصار المفصل، ثم يكمل المفصل ويترقى إلى ما الفنون كلها متون صغيرة تناسبه، مع حف
هو أكبر من الكتب المذكورة، وهكذا إلى أن يكون إكماله لحفظ القرآن مع إكماله للمتون 
العلمية المعدة والمرتبة لطبقات المتعلمين، طريقة المغاربة ال شك أن فيها عناية بالقرآن، 

ا فيها ضمان لحفظ القرآن؛ ألنه ال يمكن أن يبدأ بأي علم من العلوم حتى يحفظ القرآن،  وأيض 
وكان هذا شرط ا لدخول األزهر، يعني المرحلة االبتدائية في األزهر يشترط لدخولها حفظ 

قال: إن شرح  -رحمه هللا-القرآن، لما حدثنا بعض الشيوخ، الشيخ عبد الرزاق العفيفي 
ي الثانية، وابن عقيل في السنة الثالثة الكفراوي في السنة األولى االبتدائية في األزهر، والقطر ف

والرابعة ابتدائي، قلت له: ما الجامعة التي قبل هذا االبتدائي؟ قال: ما فيه جامعات وال 
دراسات في حفظ القرآن، يحفظ القرآن ويجيء تأهل خالص، إذا حفظ القرآن سهلت عليه 

ذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن، فال ي وجد بيننا ما يوجد اآلن من جميع العلوم، وا 
كبار الشيوخ تجده ما حفظ القرآن، فإذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن، وهذه فائدة 
ن كان نادر ا في أهل الحديث من  عظمى لو لم يخرج المسلم إال بهذه الفائدة، بينما يوجد وا 

ر قالوا: إنه ال يحفظ يوجد في ترجمته أنه إمام بحر محيط في الحديث حافظ من الحفاظ الكبا
القرآن، وذكروا من ذلك ابن أبي شيبة، على كل حال طريقة المغاربة أقول: تضمن حفظ 
القرآن، لكن طريقة المشارقة تضمن العلوم األخرى؛ ألنه قد تكون حافظته ضعيفة، فيأخذ في 

ن، ثم ينقطع حفظ القرآن سنين طويلة، ثم إذا انتهى أو قد ال ينتهي قد ال يتيسر له حفظ القرآ
عن العلم، فالتدريج مطلوب مع جعل األولية والعناية العظمى بالقرآن، فال تهمل هذه الطريقة 
وال تلك الطريقة، يعني يجعل للقرآن نصيب ا وافر ا بحيث يحفظ في أقرب مدة وال تهمل العلوم 

نقول: إن مثل  األخرى؛ ألنه قد يوجد إنسان يزال ويعاني حفظ القرآن سنين وال يتيسر له، فهل
 ، هذا ال يحفظ متون ا، ال سيما وأن أهل العلم ال يشترطون للمجتهد أن يكون حافظ ا للقرآن كامال 
ن كان هذا ال يقلل من أهمية حفظ القرآن، فأهل  إنما يشترطون له حفظ آيات األحكام، وا 

حفظ القرآن من بعد أن أبان عن أهمية  -رحمه هللا تعالى-الحفظ هم أهل القرآن، وابن القيم 
قبل طالب العلم قال: ألن المقصود بأهل القرآن الذين هم أهل هللا وخاصته هم أهل العناية 
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ن لم  ، هؤالء هم أهل القرآن قال: وا  ا، علم ا وعمال  بالقرآن، قراءة، تالوة، تدبر ا، استنباط ا، تفقه 
لقرآن ويكون ديدنه، فهذا يحفظوا؛ ألنه يوجد من يحفظ القرآن وينام عنه، ويوجد من ال يحفظ ا

له نصيب وذاك له نصيب، على كل حال حفظ القرآن ال أحد يشك فيه وال أحد يماري في 
أهميته ال سيما لطالب العلم، فمثل ما قلنا: إن المسألة اجتهاد، أهل الكوفة للعشرين وأهل 

حة طالبه، البصرة للعشر، وأهل الشام للثالثين، وهذا اجتهاد، وكل ينظر في مصلحته ومصل
ومن واله هللا عليهم من أوالده وغيرهم، إلى وقت قريب والحفظ ال شك أنه ضعيف عند الناس، 
ا، حفظ القرآن يوجد في البلد الواحد واالثنين والثالثة، وتجد البلد فيه مائة مسجد؛  ضعيف جد 

وهلل -اآلن تسعون منهم يقرؤون في المصحف في التراويح، وعشرة أو أقل يقرؤون حفظ ا، وأما 
، يعني بعد أن كان -وهلل الحمد والمنة-فكثر الحفاظ ثم بعد ذلك كثر حفاظ السنة  -الحمد

الناس على يأس تام من الحفظ، يعني غايتهم وصول بلوغ المرام فإذا حفظوه انتهوا، يعني مع 
-واآلن  بين الزاد والبلوغ فقد استحق الفتيا والقضاء، -كما يقول أهل العلم-الزاد، ومن جمع 

يتطاولون على حفظ زوائد البيهقي، اللهم لك الحمد، وهذه سنة تحسب لمن سنها  -وهلل الحمد
 ، يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. -إن شاء هللا تعالى-

 يقول: 
..................................... 

 

ـــــــــــــــالفهم   ـــــــــــــــده ب ـــــــــــــــي تقيي  وينبب
 ج

وينبغي  "فكتبه بالضب "هم تتجه همته إلى السماع والرواية وينبغي تقييده بالفهم، إذا كان يف
تقييده بالفهم فكتبه بالضبط، يعني الرواية والتحمل بالفهم، والكتابة تكون إذا ضبط، صار أهال  
لضبطه على ما سيأتي في كتابة الحديث وضبطه؛ ألن الحفظ شيء والكتابة شيء آخر، 

الب العلم، وكذلك حفظ الكتاب، ومن المتشددين وحفظ الصدر في غاية األهمية بالنسبة لط
على ما تقدم من لم يعتبر الرواية من الكتاب، ومنهم في الطرف اآلخر من جعل الرواية من 
الكتاب أولى من الرواية من الحفظ؛ ألن الحفظ خوان، وهذا كله تقدم، فإذا تأهل وصار يفهم 

ذا صار يضبط ما يكتب   يكثر من الكتابة.ما يسمع يكثر من الرواية، وا 
ـــــــــــــه بالضـــــــــــــب  والســـــــــــــما   فكتب

 
 ج 

 ................................... 

 سماع الحديث وصحة السماع وصحة التحمل 
................................... 

 
 ج 

 حيــــــــــــ  يصــــــــــــ  وبــــــــــــه نــــــــــــزا  
 

السماع من صحته، يعني مجرد السماع من صحته، والسن الذي يصح فيه السماع مختلف 
يث يصح وبه نزاع، والرواية والتحمل وطلب الحديث مقيد بالفهم، والكْتب مقيد بالضبط، فيه ح

السماع حيث يصح ولو لم يفهم، فالصبي الذي له خمس أو ست أو سبع سنين يستطيع أن 
 يحفظ، لكنه ال يفهم، هذا يقول: 
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................................... 
ــــــم الحجــــــة  ــــــالخم  للجمهــــــور ث  ف

 ج 

 صــــــــــــ  وبــــــــــــه نــــــــــــزا حيــــــــــــ  ي 
ــــــــر المجــــــــة  قصــــــــة محمــــــــود وعق

 

فالخمس السنوات للجمهور، جمهور أهل الحديث يقولون: يصح السماع إذا بلغ الصبي خمس 
سنين، وقبل الخمس ال يصح السماع، وكانوا يكتبون لمن حضر إذا كان قد بلغ الخمس سمع، 

ذا لم يبلغ الخمس قالوا: حضر أو أحضر، وال يعتدون بسماعه قبل ال خمس سنين، يقول: وا 
 جمهور المحدثين قيدوا صحة العمل بالخمس السنين، طيب دليلهم؟  "فالخم  للجمهور"

 ..........................ثــم الحجــة
 

ــــــــر المجــــــــة   قصــــــــة محمــــــــود وعق
 

عليه الصالة -محمود بن الربيع قصته في صحيح البخاري وغيره أنه عقل مجة مجها النبي 
ماء  ثم مجه في وجه  -السالمعليه الصالة و -شرب النبي في وجهه من دلو،  -السالمو 

محمود، في وجه محمود بن الربيع، وهذا إما من باب التبريك؛ ألن هذا الماء خالطه ريق 
أو من باب المداعبة، لكن هل يحسن اآلن بإنسان أن يمج في  -عليه الصالة والسالم-النبي 

بعض البلدان  هذا تتفاوت فيه العادات واألعراف،وجه غيره؟ مهما كان صبي ا أو كبير ا أو...؟ 
يظنون هذا شيء مقلق ومقرف وقبيح وشنيع، وبعضهم يظنه ويعتبره عادي ا، وكنت أقرأ في 
المسجد الحرام بين يدي المصحف فجاءت عجوز تزيد على الثمانين ومعها ماء، وكان 

ة نائمين يبدو أنهم على أثر بجواري ولد لها نائم كبير يمكن في الخمسين ومعه أوالده مجموع
سفر، فجاءت بماء فشربت منه فبخت عليهم، مجت عليهم ووصلني أنا والمصحف، هذا 
-عادي عندهم، لكن نحن ما هو بعاٍد عندنا، قد يستدل من يرى هذا أمر ا عادي ا بكون النبي 

فيه وقال أخذ التمرة التي أخذها الحسن من تمر الصدقة ووضعها في  -السالمة و عليه الصال
فاستخرجها وردها على التمر، يعني عند بعض الناس هذا ما ينبغي، لكن هذا  ))كخ((له: 

ما يمكن أحد يستدرك، على كل حال األعراف تتفاوت في  -السالمعليه الصالة و -فعل النبي 
هذا، كما أنهم يتفاوتون في األصوات التي تخرج من البدن من أعاله أو من أسفله، بعضهم 

هذا، وبعضهم يتعاظم هذا، ما هو موجود في أعراف الناس؟ موجود يعني، على كل  يتعاظم
مج من فمه ماء  في وجه محمود بن الربيع، وفي الصحيح  -عليه الصالة والسالم-حال النبي 

عمره خمس سنين، وعقل المجة ورواها بعد ذلك، وحملت عنه، وخرجت في الصحيح، 
المجة حد فاصل؛ ألنها جاءت في الصحيح، جاء في  فاعتبروا هذه الخمس الذي عقل فيها

 :فمن قال ،لكن لعله أربع وكسربعض الروايات: أربع سنين، كما قاله ابن عبد البر وغيره، 
 : أربع حذف الكسر.ومن قال ،خمس جبر الكسر

................................... 
ـــــر: أربعـــــه ـــــن خمســـــة وقي  وهـــــو اب

 ج

 عقر المجة.......................و  
................................... 

  ج
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 ،يعني من السنين ،وهو ابن خمس :ابن خمسة من األعوام، ولو كان المراد من السنين لقال
ذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث يعني المقصود  ((ا))من صام رمضان وأتبعه ست   ،وا 

فلما حذف  ،واألصل أن يكون ستة أيام ،ست :وقال ،مقصود الليالي المقصود أيامليس ال ،أيام
 .التمييز جاز التذكير والتأنيث

ـــــر: أربعـــــه ـــــن خمســـــة وقي  وهـــــو اب
 ج

 ................................... 
  ج

 ،ووجه الخالف بأنها أربع وكسر ،واألربعة في غيره ،لبخاري خمسة، في االذي في الصحيح
 الكسر. حذف أربع :ومن قال ،خمسة جبر الكسر :فمن قال

 ج  ولـــــــــــي  فيـــــــــــه ســـــــــــنة متبعـــــــــــه    .......................وقير: أربعه
ا إلى قصة محمود الجمهور يحددون  ، لكن هل كل الناس يميز بن الربيعبالخمس، استناد 

ز، هل حتى لو جئنا إلى محمود بن الربيع هل يلزم من عقله هذه المجة أن يكون مي   ،لخمس
، يعني له في نفسه ال أثر له أثر كبير في نفسه أن يحفظ مثله ما ايلزم أن يعقل اإلنسان شيئ  

يعني مما  ،ال يلزم ،ما يلزم ؟نه يضبط الحديث مثلما ضبط المجة: إنقول لو سمع حديث ا بطوله
 ،طه حسين المعروف المصري الذي تغير بعد البعثة ،التندر اوأيض   ،يذكر من باب الطرف

بدليل أنه  ،نه ولد في أول النهار الباكر: إالمقصود أنه يقول ،وصار آلة لألعداء والمستعمرين
هذا الكالم ال  ؟في لحظة الوالدة يعرف متى ولد ؟!ين هذا، ألما خرج رأسه هب عليه ريح باردة

لكن يذكر في مثل هذا من باب  ،من النظر، هذا الكالم ليس بصحيح حظ له من العقل فضال  
 .االستطراف

 ج  ولـــــــــــي  فيـــــــــــه ســـــــــــنة متبعـــــــــــه    ...................................
 ..،وال ،وال سبع ،وال أربع ،ال خمس

ــــــــا ــــــــه الخطاب ــــــــر الصــــــــواب فهم  ورده الجوابــــــــــــــــــــــــــا امميــــــــــــــــــــــــــز    ج  ب
  ج

يفهم  ويرد الجواب المطابق، ،وضابط التمييز أن يفهم الخطاب فالمرد إلى التمييز، امميز  
 :قيل له ايعني لو أن صبي   ،اب المطابقويرد الجو يفهم الخطاب، الخطاب ضابط التمييز أن 

أو  ،اإلشارة ألبيه مثال   ،لكن رد جواب غير مطابق ،أمي، هو فهم السؤال :قال ؟من هذا
عن شيء لكن رد جواب غير مطابق، قد يغتفر إذا كان السؤال  ،هذا فهم الخطاب ،العكس

 الجواب لكن غير مطابق.قد يرد  ،غير مألوف عنده
ــــــــه ا ــــــــر الصــــــــواب فهم ــــــــاب  ورده الجوابــــــــــــــــــــــــــا امميــــــــــــــــــــــــــز    ج  لخطاب

  ج
 ......طالب:
تمييز بين األقوال وبين الذلك إلى  واردا، هم يعني التمييز هم قصدهم أن يكون مميز   نعم،

سواء مثلنا  ،مرده إلى التمييز :لكن التمييز يجمع القول والفعل، إذا قلناالقول، المثال  ،األفعال
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نه قد يميز في األفعال وال يميز في : إلكن أنت قد تقول ،زهذا كله تميي ،بفعل أو مثلنا بقول
بناء على عقل محمود المجة، وتواطؤا  إلى الخمس،هم جعلوا مرد ذلك  ،أو العكس ،األقوال

والذي لم يبلغ الخمس سمع، فيكتبون لمن بلغ الخمس  ،فاصال   اوجعلوه حد   ،وتوارثوه ،على هذا
 فقال: ،حضر أو أحضرله:  يقال

 ج  ولـــــــــــي  فيـــــــــــه ســـــــــــنة متبعـــــــــــه    ...................................
 هذا القول الصحيح.

ــــــــا ــــــــه الخطاب ــــــــر الصــــــــواب فهم  ورده الجوابــــــــــــــــــــــــــا امميــــــــــــــــــــــــــز    ج  ب
  ج

يته صحيحة وتحمله صحيح، يفهم الخطاب، وار تكون أي شيء يدل على أن هذا الطفل يميز 
واحد ، منهم من يقول: يعد من رةعالمات للتمييز كثي اهناك أيض   ،سأل فيجيب بجواب مطابقيُ 

 األطفال قبل دخول المدرسة يعرف بعض الحروف في سن مبكر، إلى العشرين، تجدون بعض
مما يتقنه وال..، وبعضهم ينتهي من المرحة االبتدائية وهو ما أتقن بعض األرقام وال الحسابات 

فهم ن الطفل إذا إ :ولذا يقول ابن الصالح ؛فال شك أن التمييز متفاوت ،من دونه بكثير
ذا كان ال يفهم الخطاب وال يرد  ،صح تحمله ولو لم يبلغ الخمس الخطاب ورد الجواب وا 

ألن التمييز هو الحد الفاصل بين من يصح  إن تحمله ال يصح ولو بلغ الخمسين؛الجواب ف
ة تحمله ومن ال يصح، الشرع جعل التمييز بالنسبة لجميع األطفال للسبع، فجاء األمر بالصال

 ،بلغ سبع سنين اهذا تمييز يشترطون لصحتها اإلسالم والعقل والتمييز، فالتمييز إذ ،لسبع
لكن  ،نعم ؟أال يمكن أن يصل إلى الثمان وهو غير مميز ؟طيب أال يمكن أن يميز قبل السبع

يعني لو ميز  ،له حكم ، ويبقى النادر ماحتاج إلى ضابط يضبط الناس كلهمي ،هذا تشريع عام
ال  :لو لم يميز إال لعشر سنين نقول، يأمر بالصالة؟ ال يأمر بالصالة :ربع سنين نقولأبو أ

وفيهم المتساهل،  ،ال يترك األمر ألولياء األمور وفيهم المتشدديؤمر قبل، لماذا؟ لئ ؟يؤمر قبل
ناس  ،ترك ألناس فيهم ناس متفاوتون رك األمر لهم، لكن ما يُ لو الناس كلهم على التوسط تُ 

فتجد الواحد  ،وعلى من تحت يده ،وناس شديد في التشدد على نفسه ،الخطو والتساهل شديد
فيحضره ويؤذي به الناس، واآلخر  ،مميز :لو ترك األمر يحضر من له سنتان أو ثالث يقول

أنا مرد التمييز وهللا الو  ،ولده يبلغ العشر وهو يلعب عند باب المسجد يقول: وهللا ما ميزوا
أو يميز بعد  ، كونه يميز قبلفجاء السن الذي يضبط الناس كلهم ،ما ميز بهعرف الناس أ 

 :، هل نقولت  القبول في المدارس اآلن لس   ،أن يبلغ السبع وما ميز الكن يندر جد   ،هذه نوادر
غالب الناس يميز  ،ست :ثم قالوا ،مثل الصالة؟ كان القبول لسبعلسبع األولى أن يكون 

فال يتحمله من عمره ست  ،مستوى أعظم مما هو عليه اآلن وأشدكان التعليم على لست، و 
هاتوا أبو  :قالوا اوهزل كثير جد   ا،يسير جد   من جدٍ  سنين، لكن لما كان اآلن خليط ومزيج 

ويتحمل  ،كل هذا من باب اإلسراع في كون اإلنسان يتعلم، ولو يجيء أبو خمس مشى، ست
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 ،يزاد في الجد قليال   ،ويشد في األمر ،في مسألة السبعوليت النظر يعاد  المسؤولية فيما بعد،
ألنه يكثر من يميز في الست، لكن لو اعتمدنا هذا األصل  ؛لكن المسألة اجتهادية يعني

 .كان أولى ،وجعلنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه اآلن ،وجعلناه سبع سنوات ،الشرعي
ــــــــا ــــــــه الخطاب ــــــــر الصــــــــواب فهم  ب
ــــــــــر فرجــــــــــ ــــــــــن حنب ــــــــــر:  ب  ج  ر  وقي

 ورده الجوابـــــــــــــــــــــــــــا امميـــــــــــــــــــــــــــز   
.................................... 

  ج
وهو اإلمام يحيى بن  ن رجال  : إقال له رجل ،حمد بن حنبلد هللا بن اإلمام أحمد سأل أباه أعب

رد ابن عمر ورد  -السالمعليه الصالة و -معين قال: التحمل لخمسة عشرة، لماذا؟ ألن النبي 
والعمر أربعة عشر، رد ابن عمر وعمره أربعة عشر، رد البراء  ،هماالبراء يوم بدٍر لصغير 

 .هي موضع القبول ةعشر  ، فدل على أن الخمسوعمره أربعة عشر يوم بدر
.................................... 
 يجوز   في دونها.................

 قــــــــال: لخمــــــــ  عشــــــــرة التحمــــــــر   
 .................................... 

  ج
رد ابن عمر ورد  -السالمعليه الصالة و -ألن النبي  ؛األربعة عشر التحملفي يعني ال يجوز 

وقال: بئس القول  ،هذا غلط :قال اإلمام أحمد "فبلطه"عشرة  عمرهما دون الخمسألن  ؛البراء
كيف يعمل بوكيع وابن  ،له وضبطهقيعني يصح تحمله إذا ع ،بل إذا عقله وضبطه ،هذا

يعني في الرد السابق، الحرب التي من  ؟ف نصنع بالسبطين وابن الزبير وابن عباسكي ؟عيينة
ال بد أن يكون  نيعني البد ،أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى اشتداد

 ،الحرب فيها إزهاق للنفس االخمسة عشرة، وأيض   ن دو  ، ودون التكليف ال يكتمل البدنمكتمال  
له المكلف، الحديث  ، وهذا إنما يكمللتثبت الشهادة ؛-جل وعال-ة التقرب هلل ويشترط فيها ني

ما يحتاج إليه الحرب؟ ال يحتاج من قوة البدن مثلما تحتاج إليه الحرب، إنما مثل يحتاج إلى 
 .يحتاج إلى فهم وتمييز

.................................... 
 يجـــــــــوز   فـــــــــي دونهـــــــــا فبلطـــــــــه

 

 التحمــــــــر   قــــــــال: لخمــــــــ  عشــــــــرة 
   قــــــــــــــال: إ ا عقلــــــــــــــه وضــــــــــــــبطه

  ج
 .يعني يصح تحمله

 وقيـــــر: مـــــن بـــــين الحمـــــار والبقـــــر
 قال بـه الحمـال.....................

  ج 

 فـــــــر  ســــــــامع ومـــــــن   فحضــــــــر 
................................... 

 ج

 ،وبقرةالمميز وغير المميز تعرض له حمار  ني: موسى بن هارون الحمال يقول: التفريق بقالوا
ال أدري  :لو قال ،غير مميز ؟بقرة، ولو عكس :يقول ؟حمار، ما هذا :يقول ؟ما هذا :تقول

ذا كان في مجتمع وهو في الجامعة ،غير مميز المراحل كلها  ىيقول ألبيه في الجامعة تعد ،وا 
ين أ :يعني لو فالح تقول له ،األمثلة تكون من البيئة ؟ما لون الحمار :يقول ألبيه ،اآلن
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ما دخل المدرسة وخله يميز لك بين أنواع  لكن هات طفال   ....،صحيح ؟ين البقرةأ ؟لحمارا
، السيارات   ،هي حديث المجالس ،ألنها مشغلة الوقت ؛يعرفون أنواع السيارات ،يميزون مثال 

 .من األمثلة الموجودة اآلن ..،يميز لك ،هي حديث المجالس ،يميز لك بين الجواالت اآلن
 ن الحمـــــار والبقـــــروقيـــــر: مـــــن بـــــي

 فــر  ســامع .......................   ج 
 ج

ال يثبت  ،يعني أو أحضر ،حضر :الذي ال يفرق يقال "ومن  "يعني يثبت اسمه في السماع 
محمد بن إبراهيم  أبو بكر بن المقرئ، "وابن المقر " موسى بن هارون  "قال به الحمال"سماعه 
سمع البن أربع ذي ذكر، بضم الذال  كر"بن أربع       " يعني أفتى بإثبات السماع  ع""سم  

وحكايات منها ما يثبت ومنها  اأي صاحب حفظ وفهم، والعلماء يذكرون في هذا الباب قصص  
 ،نآحفظ القر  ،فذكروا عن بعضهم أنه أحضر إلى المأمون وعمره أربع سنين ،ال يثبت ما

إن ابن  :وقالوا ،القصصهذه ثل ويشككوا في م ،غير أنه إذا جاع يبكي ،ونظر في الرأي
، يوجد ابن خمس ويوجد اآلن أمثلة ،وجاءوا بأطفال يحفظون  ،عيينة روى الحديث وهو صغير

در لكنه يوجد، وبعض القائمين على بعض وسائل انعم نو  ،ست سنين يحفظ القرآنسنين و 
لواحد منهم أفضل ا ،ال ينطقون وال بحرف من العربية ل أطفاال  في تركيااإلعالم يذكر أنه قاب
الصفحة بوموضعها  ،تأتي بأي لفظه ويأتي لك بما قبلها وما بعدها ،من المعجم المفهرس

ن في و أطفال ما بلغوا العاشرة، نعم هم موجود ؟وهل هي في أول السطر أو في آخره ،والسطر
ا فتبين ،كل مكان أي  ، ال يزيد علىأنه بنت بالمسجد الحرام أنا جيء لي بطفل وظننته ولد 

لكن إخراج  ،كاملة هااقرأ سورة الرحمن فقرأ  :-من المشرق -فقال أبوه  ،سنوات حال عن ثالث
وذلك فضل هللا يؤتيه  ،هابي، لكن اآليات سردها على ترتيناسب السن الحروف إخراج طفل،

 ىحدإوالثاني  ،وواحد من المشايخ المصريين رأينا عنده ولدين واحد عمره عشر ،من يشاء
ود والترمذي كل يوم الصحيحين باألسانيد، ويقول: إنهما يحفظان من سنن أبي دافظا عشر ح

في كتب علوم  ،كثيرة في هذا المجال انوادر، وذكروا قصص   ءالهؤ  ،خمسين بأسانيدها
ويوجد في بيوت المسلمين اآلن غرائب حتى يتكلمون بكالم تعجب كيف يمكن ما  ،الحديث
 .وهللا المستعان ،قبل ذلك سمعوه

نس من ولده أنه بلغ هذه المنزلة عليه آفمن  ،والفهم والعقل على كل حال مرد هذا هو الضبط
بط وبعض الناس لما رُ  ،ولو لم يفهم، والفهم يأتي فيما بعد ، ويكثر عليه من الحفظأن يبادر به

يحفظ القرآن حتى يفهم، يعني تفهمه ه ال تجعل :الحفظ بالفهم حرم بسبب ذلك صغير يقول له
وصعب عليه  ،ومع ذلك طال عليه األمر ،وتفهمه ما يحتاج إليه لفهم القرآن ،كلمات الغريبةال

ومن أولياء األمور  ،فوصيتي إلخواننا من طالب العلم ،وكان يحفظ ثم عجز عن الحفظ ،الفهم
يستمرون على الحفظ ال ينقطع الحفظ إلى  ،ويستمرون عليه ،في أول األمرحفظ أن يهتموا بال
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ومع ذلك  ،يستمر يحفظ ،ليس له أمد ،ما له نهاية ،ال ،وهللا انتهيت :ما يقال ،مرآخر الع
 الفهم بالتدريج، وهللا أعلم. 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم. 
، نبينا محمد وعلى آله  وسلم وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين

 .به أجمعينوصح
 :-تعالىرحمه هللا -قال الحافظ 

خ   ي  ظ  الشَّ ل َها: َسَما   َلف  ، وأوَّ  َأق َسام  التََّحمُّر 
 م  َظاااااااعْ مُ لْ ا دَ ْناااااااع   ذ  ْخااااااااألَ  ه  وْ ُجاااااااى وُ َلاااااااعْ أَ 

ْفاااااااااَظ    أو ااب اااااااااكتَ  َثَنا(لْ ُقاااااااااوَ  اح   : )َحااااااااادَّ
 :الَ وْ ُقاااااااااااااااااايَ  نْ ( أَ بُ ْيااااااااااااااااااط  خَ لْ ا) مَ دَّ َقااااااااااااااااااوَ 
َثَنا( )َحاااااااااااااااااااهَ دَ ْعااااااااااااااااااابَ وَ   ي(ن  ثَ دَّ ا )َحااااااااااااااااااادَّ

 هْ لَ مَ عْ تَ ْسااااااااااااا( دُ ْيااااااااااااز  )يَ َوْهااااااااااااَو َكْثي ااااااااااااٌر وَ 
ه  َوَبْعاااااااااااَدُه تَااااااااااا اااااااااااْن َلْفاااااااااااظ  َشاااااااااااْيخ   :الَ م 

 َهااااااااااااااااوُ )َقااااااااااااااااَل َلناااااااااااااااَا( َوَنحْ  :َوَقْوُلاااااااااااااااهُ 
 ُمااااااااااااااااااااَذاَكَرهْ  َهالُ اْعمَ ْلَغال ااااااااااااااااااااُب اْساااااااااااااااااااات  ا

ااااااَماع  إ ْن ُيااااا  الل ق اااااايْ  رَ دْ َوْهاااااَي َعلاااااى السَّ
 َماااااااااااا َسااااااااااام عْ  أْن اَل َيُقاااااااااااْوَل َذا ب َغْيااااااااااار  

ْناااااااااااَد اْلخَ  اااااااااااْر ُعُمْوُماااااااااااُه ع   طْياااااااااااب  َوُقص 
 

ـــــوَ   ـــــثَ  يَ ه  ـــــ: لَ ان  م   م لَ ع  اَفـــــ خ  ي  َشـــــ ظ  ف 
ــــــــرَ بَ خ  )أَ  و  ( أَ ي  ع  م  )َســــــــ ــــــــأَ بَ ن  ا( )أَ َن  ا(َن

ـــــــــق  يَ   َ     ( إ  ي  ع  َســـــــــم  ) ـــــــــا ر  َب   َ ي  و  أ  لتَّ
ــــــــــبَ وَ  ــــــــــرَ بَ خ  ا )أَ َد  َ ع  ــــــــــرَ بَ خ  ا( )أَ َن  (ين 
ــــــــغَ وَ  ــــــــوَ  ر  ي  ــــــــه  اح   د  ل َمــــــــا َقــــــــد  َحَمَل
ــــــــــــــــأَ بَ ن  )أَ  ــــــــــــــــأَ بَّ ا( )نَ َن ــــــــــــــــقَ ا( وَ َن   َ لَّ

ـــــــــــــــه   ل  و  ـــــــــــــــا :َكق  َثَنا( َلك نََّه ـــــــــــــــدَّ  )َح
ـــــــــا َج ـــــــــَ  م  ـــــــــاَل( ب  ـــــــــا )َق َنَه و   َره  رَ َود 

ــــي   ــــي ال م ض  ه  ف  ــــو  ــــيََّما َمــــن  َعَرف   َ  س 
ــــــــن   ( َوَلك  ــــــــاج  ــــــــه  )َكَحجَّ ن  ــــــــع   م  َتن   َيم 

ــ     ر  َ اَك َعلــى الَّ ــت ه  ــف  اش  ــَ ا الَوص   ب 
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين،

 أما بعد:
متى يصح تحمل الحديث؟ يعني الوقت الذي يتحمل فيه  -رحمه هللا تعالى-فلما ذكر المؤلف 
م التحمل، كيفيات الطرق التي يتحمل بها الطرق، وأقسا -رحمه هللا تعالى-الحديث، ذكر 

الحديث؛ ألن للتحديث طرفان تحمل وأداء، وذكرنا هذا في درس األمس، تحمل أخذ الحديث 
: أقسام التحمل، وأولها -رحمه هللا تعالى-عن الشيوخ، واألداء تبليغ األحاديث للطالب، قال 

الشيخ، وهو األصل في الرواية، سماع لفظ الشيخ، أول األقسام وأقواها وأعالها سماع لفظ 
األصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتب، الشيخ يحدث إما من حفظه أو من 
كتابه، والطالب يستمع، إما يحفظ بمجرد االستماع أو يكتب ثم يحفظ، هذا هو األول وهو 

باألحاديث، ينطق  أنه يتكلم -السالمعليه الصالة و -األصل في الرواية، وهذا الغالب من حاله 
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بها، والصحابة يتلقون عنه، وهذه طريقة معروفة في التحديث والتعليم، وهي أشهر هذه 
 الطرق، وأوالها وأعالها، وأما الطرق األخرى فيأتي الكالم عنها في مواضعها. 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
 أعلــــى وجــــوه ا خــــ  عنــــد المعظــــم

 وهي ثمان.........................  ج
 ج

"وهي ثماٍن" هذه جملة اعتراضية، أعلى وجوه األخذ عند المعظم  لفظ شيخ فاعلم ، أما "وهي 
ثمان" فهي معترضة بين جزئي الجملة، أعلى وجوه األخذ لفظ الشيخ، يعني سماع لفظ الشيخ، 
وجوه األخذ وأقسام التحمل أعالها عند المعظم يعني عند جمهور، بل عند جماهير أهل العلم 

يعني مبتدأ وخبر، ثماٍن هي  "وهي ثمان"يعني فادر  هذا األمر  ""فاعلم ع من لفظ الشيخ السما
مبتدأ، وثماٍن خبر، لماذا جرت ونونت؟ أصلها ثماني بالياء منقوص، والمنقوص في حال 
ال تحذف؟ في حال الرفع والجر تحذف الياء، ويبقى ما يدل عليها وهو  الرفع تبقى ياؤه وا 

مثل هذا؛ ألنه ال يوجد ما يمنعها من الصرف، وهي ثماٍن كما تقول: هذا  الكسر، وينون في
 قاٍض، ومررت بقاٍض.

 وهــــــي ثمــــــان  لفــــــظ شــــــيخ فــــــاعلم   ج  أعلــــى وجــــوه ا خــــ  عنــــد المعظــــم 
  ج

عند  المعظم عند جماهير أهل العلم، عند عامة أهل العلم أن السماع من لفظ الشيخ أعلى 
يعني سواء كان الشيخ يقرأ من كتابه، أو من حفظه؛ ألن الحفظ  "اأو حفظ   ا"كتاب  وجوه التحمل 

المشترط لصحة الرواية المعبر عنه بالضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، وال شك أن 
الناس يتفاوتون في الحفظ، من تسعفه الحافظة ويستغني بها عن الكتاب هذا األصل وهو 

د من أن يعتمد على كتابه لئال يعتمد على األفضل، لكن إذا كانت الحافظة ال تسعف ال ب
حفظه الضعيف فيكثر خطؤه، ويكثر وهمه، فالذي ال تسعفه حافظته في حفظ ما يسمع ال بد 
أن يكتب، ومنع بعض أهل التشديد من ضبط الكتاب، والرواية من الكتاب، لكنه قول ال يلتفت 

 ألن الحفظ خوان. إليه، بل إن بعض أهل العلم رجح ضبط الكتاب على ضبط الحفظ؛
كما  -جل وعال-على عباده وجود هذه الكتابة، هللا  -جل وعال-وعلى كل حال من نعم هللا 

من أجل  -جل وعال-عل م بالقلم، فالقلم منة من هللا  -درس الميمية-تقدم في درس األمس 
بالكتابة  ضبط العلم، فلوال القلم لما أدرك من ال تسعفه حافظته من العلم شيئ ا، فإذا عاناه

وضبط كتابه وحفظه، ولم يخرجه من يده إال إلى ثقة ثم روى عنه هذا من أقوى وجوه األداء، 
وأما القول بأنه ال يعول إال على الحفظ فإنه قول وصف بالتشديد، ولم يلتفت إليه أهل العلم، 

، وال ثم بعد ذلك أجمعوا على الرواية من الكتاب، نعم الحفظ إذا كان يسعف فال يعدل عنه
ينبغي لطالب علم تسعفه حافظته أن يعتمد على الكتاب ويقول: أضبط، ال، يعتمد على حفظه 
هذا هو األصل، وال شك أن العلم ما حواه الصدر، الذي تجده متى طلبته، أما ما في الكتاب 
لو أعرت الكتاب ما استفدت، أو لو تلف الكتاب مثال  ضاع علمك، لكن وجود الكتب من نعم 
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ال سيما على أولئك الذين ال تسعفهم الحافظة، وليس بعيب أن يحدث الشيخ  -جل وعال-هللا 
ا، فكبار األئمة الحفاظ الكبار يحدثون من كتبهم؛ ألن ضبط الكتاب أحفظ  من كتابه أبد 

"قر: سيان، وقل إذا تحملت الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ  "اأو حفظ   ا"كتاب  وأضبط 
 ؤدي صيغة األداء إذا تحملت بطريق السماع؟ يعني كيف ت حدثنا"

 ..........................قر: حدثنا
 ج

   ســــــــــــــمعي أو أخبرنــــــــــــــا أنبأنــــــــــــــا 
حدثنا، صحيح حدثك الشيخ، سواء كان بمفردك أو معك أحد، لكن إذا كان معك أحد تقول: 

ذا كنت بمفردك تقول: حدثني، وتقول: سمعت، كما تقول: أ خبرنا، حدثنا، تقول: سمعنا، وا 
وتقول: أنبأنا ونبأنا، كلها تدل على أنك سمعت من لفظ الشيخ، هذا األصل في أن هذه 
ا  العبارات كلها تؤدي المطلوب، صيغ تؤدي المطلوب، تقول: حدثنا، صحيح حدثك، وأيض 

ا هو أخبرك؛ ألن اإلخبار والتحديث  َباَرَها{سمعت من لفظه، وأيض  َم     ت َحد     َأخ  ورة ( س2)] }َيو 
يم {*  }َعمَّ َيَتَساءل ونَ كما أن اإلنباء واإلخبار والتحديث معانيها واحد  [الزلزلة َب   ال َعظ   َعن  النَّ

َباَرَها{يعني الخبر العظيم  [( سورة النبأ3-8)] َم     ت َحد     َأخ  ث ر  }وَ  [( سورة الزلزلة2)] }َيو  َ  ي َنب    َك م 
ن كان بينها فروق دقيقة، لكنها الم [( سورة فاطر22)] {َخب ير   قصود أنها ألفاظ معانيها واحدة، وا 

تؤدي الغرض بأي صيغة من هذه الصيغ المذكورة، هذا من حيث اللغة، أما بالنسبة 
 -رحمه هللا-لالصطالح فكثير من أهل العلم من يفرق بين هذه الصيغ، منهم اإلمام البخاري 

فرق، فيجعل حدثنا لمن تحمل بطريق السماع من لفظ ال يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ومنهم من ي
الشيخ، وأخبرنا لمن تحمل بطريق العرض، الطريق الثاني من طرق التحمل، على ما سيأتي، 
ن كان هناك فرق دقيق بينهما بأن  ال فاإلخبار بمعنى التحديث، وا  وهذا مجرد اصطالح، وا 

ي بكذا فهو حر، ومن قال لعبيده: التحديث أخص من اإلخبار؛ ألن من قال لعبيده: من حدثن
من أخبرني بكذا فهو حر، من حدثه ال بد أن يكون مشافهة، ومن أخبره إما أن يكون مشافهة 
أو يكون بكتابة، أو بإشارة مفهمه؛ ألن الخبر يحصل بهذه، هذه فروق دقيقة، لكنها من حيث 

إال أن االصطالح  المؤدى يصح أن يؤدى بها، أو يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ كلها
غاير ومايز بين هذه عند بعض العلماء دون بعض، وعرفنا أن إمام الصنعة اإلمام البخاري ال 
يفرق بين التحديث واإلخبار، ال يفرق، وسواء قال: حدثنا أو أخبرنا ال فرق، نعم، بينما اإلمام 

ن: حدثنا، وقال مسلم يفرق بينهما بدقة، وتجده يقول: حدثنا فالن وفالن وفالن، قال فال
إن -اآلخران: أخبرنا، ومن أهل العلم من ال يحدث إال بصيغة اإلخبار، على ما سيأتي بيانه 

 .-شاء هللا تعالى
 ســـــــــــمعي إ    يقبـــــــــــر التـــــــــــأوي    ج  وقــــــــــــــدم الخطيــــــــــــــب أن يقــــــــــــــو 

 ج
 ج
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يقول: سمعت هذا الذي يبين بدقة أنه سمع من لفظ الشيخ، نعم هو أخبره، الشيخ أخبره 
لكن سمعت أدق؛ ألنها ال تقتضي ما يقتضيه حدثني أو أخبرني، يقول: سمعت،  وحدثه،

السماع غير االستماع، فيسمع ولو لم يقصد باإلسماع، ولم يقصد بالتحديث، لكن حدثني أو 
ولذا يقولون: اإلفراد أقوى من أخبرني يدل على أن الشيخ قصده بالتحديث أو باإلخبار؛ 

حدثنا  :بخالف ما لو قال رباإلخبا اومقصود   ،بالتحديث امقصود  الجمع؛ ألنه إذا أفرد يكون 
 ،أخبرنا :وكذلك لو قال ،ولو لم يقصد بعينه ،يكون مع غيره مع مجموعة من الناس حدثهم

الطالب الذي يروي عن الشيخ بطريق السماع، ثم يروي عنه بعد مدة طويلة، ينسى  وعلى هذا
ه أحد؟ هل اأَلْولى أن يقول: حدثنا أو يقول: هل كان معه وقت التحديث أحد أو ليس مع

حدثني؟ هل األولى أن يقول: حدثنا؟ هو روى عن الشيخ بطريق السماع، يجزم بأنه سمع من 
لفظ الشيخ، فهل يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ منهم من يقول: يقول: حدثني؛ ألن وجوده 

د أو ال، نعم؟ ومنهم من يقول متيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، يعني ما يدري هل معه أح
بالعكس يقول: حدثنا؛ ألن قصد الشيخ له بالتحديث مشكوك فيه، احتمال يكون معه غيره، فال 
ا بالتحديث، والمسألة سهلة يعني، الخطب يسير يعني؛ ألنه إذا ضبط ما سمعه  يكون مقصود 

 من الشيخ، وأداه على أي وجه كفى.
 وقــــــــــــــدم الخطيــــــــــــــب أن يقــــــــــــــو 

 ...................................   ج
 ج

 وهذه ألف إطالق وليست ألف تثنية.
................................... 

 ج

 ســـــــــــمعي إ    يقبـــــــــــر التـــــــــــأوي  
 ج

 سمعت ما تقبل تأويل، بينما لو قال: حدثنا تقبل التأويل، كيف تقبل التأويل؟ نعم؟
 .......طالب:

نما نعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال: حدثن ا وقت التحديث، وا  ا أبو هريرة ولم يكن موجود 
حدث أهل المدينة أو أهل البصرة وهو فيها، لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل، حدث أهل 
المدينة وهو موجود، هذا ال شك أنه تدليس شديد؛ ألنهم يذكرون أن المدرس إذا قال: حدثني، 

ن كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل هذا االتهام أنه يكون حينئٍذ ولم يسمع  وا 
منه، يكون كذاب ا إذا قال: حدثنا، نعم؟ إذا قال: حدثنا وهو ما حدث كذاب؛ ولذلك كيف نعرف 
أن هذا الراوي مدلس إال بهذا، أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه، لكن إذا أتى بصيغة 

دثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب، صريحة وهذا تقدم في بحث التدليس، يعني أسقط َمن ح
تنبو عن ذلك، وجاء ما يدل على مراده، المقصود  -رحمه هللا-لكن منزلة الحسن البصري 

حدثنا بالجمع إذا كان معه غيره، وحدثني إذا كان  "حدثنا حدثني"وبعد سمعت  "وبعدها"
تدل على أنه بمفرده، وعرفنا ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوى، حدثني أقوى؛ ألنها 

ا بالتحديث.  مقصود، وأما حدثنا فال يلزم من ذلك أن يكون مقصود 



 
 

113 
 

463  
463 

 463 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

................................... 
 ج

 وبعــــــــــــــد  ا أخبرنــــــــــــــا أخبرنــــــــــــــي 
 ج 

ألن دائرة اإلخبار أوسع من دائرة التحديث، أضيق الدوائر سمعت، هذه ال تقبل تأويال ، كما 
ن قال الخطيب يليها حدثنا؛ ألنها ال ت كون إال بالمشافهة، حدثنا ال تكون إال بالمشافهة، وا 

استعملها الحسن فيما استعملها فيه، لكنها ال تكون إال بالمشافهة بخالف أخبرنا وأخبرني فإنها 
دائرتها أوسع؛ ألن اإلخبار يكون بغير المشافهة، يكون بالكتابة، يكون باإلشارة المفهمة، على 

 ما ذكرنا.
 تعملهوهـــــــــو كثيـــــــــر ويزيـــــــــد اســـــــــ

 ...................................   ج 
 

 يزيد بن هارون استعمله، استعمل أخبرنا وأخبرني.
................................... 

 ج

 وغيــــــــر واحــــــــد لمــــــــا قــــــــد حملــــــــه 
 ج

 حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم وعبد الرزاق كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني.
  

................................... 
 من لفظ شيخه..................... 

 ج

ــــــــه   وغيــــــــر واحــــــــد لمــــــــا قــــــــد حمل
.................................... 

 ج

سحاق بن راهويه ال يكاد يستعمل إال اإلخبار، سواء روى بطريق السماع أو  يقولون: أخبرنا، وا 
، يعني إسحاق قال: أخبرنا بطريق العرض ال يكاد يقول إال أخبرنا، وبه يفسر إذا كان مه مال 

يعني تحمله  من لفظ شيخه"*** "لما قد حمله فالن، الذي يغلب على الظن أنه ابن راهويه 
 يعني بعد سمعت ثم حدثنا وحدثني، ثم أخبرنا وأخبرني. "وبعده ت " بطريق السماع

 ..........................وبعده ت 
ــــــــــــــــــــ    جج   ج  أنبأنــــــــــــــــــــا نبأنــــــــــــــــــــا وق ل

هذا قليل، قليل استعمال أنبأنا ونبأنا، ال سيما في عصور الرواية المتأخرة في القرن يعني 
 الثالث، وما بعده؛ ألنه كثر استعمالها في اإلجازة.

................................... 
 وقولــــــــــه: قــــــــــال لنــــــــــا ونحوهــــــــــا 

  جج 

 ...............................وق ل  
 ج  كقولــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــدثنا لكنهــــــــــــــــــا

ل لنا يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماع، ثم بعد ذلك لما أراد الطالب قا
 األداء قال: قال لنا فالن، أو قال فالن، هذه محمولة على السماع على ما تقدم في التعليق.

 ...........................أما الـ  
 عنعنـــــــــــــــة كخبـــــــــــــــر المعـــــــــــــــاز   

   ج

 لشـــــــــيخه عـــــــــزا بــــــــــ)قال( فكـــــــــ   
ـــــــن حـــــــزم المخـــــــالف     تصـــــــ    ب

  ج
هذه محمولة على االتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة، فإذا قال: قال لنا 
أو قال فالن، قال هشام بن عمار هذا متصل على قول ابن الصالح والحافظ العراقي وجمع 

من شيوخ  من أهل العلم؛ لما قال هشام بن عمار قالوا: هذا متصل؛ ألن هشام بن عمار
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البخاري، لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة، قال: حدثنا هشام بن عمار، ولم يوصف 
 البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق.

 وقولــــــــــه: قــــــــــال لنــــــــــا ونحوهــــــــــا 
 ج  كقولــــه حــــدثنا......................   جج 

 مثلها ال تقل عنها، يعني بالمجاررة قال لنا، لكنها 
ــــــــــــب اســــــــــــتعم ــــــــــــ اكرهالبال  الها م

 

 ................................... 
 ج

يعني في حال المذاكرة تستعمل قال لنا في حال المذاكرة، وصرح بهذا جمع من أهل العلم، 
وقالوا: إن البخاري إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما يريد ما رواه بطريق 

حديث  هقال: في ؟ما تحفظ في باب كذا :يعني إذا قيل المذاكرة، يعني المذاكرة بين الشيوخ،
ال على طريق التحديث والرواية، والرواية بطريق  ،فيه كذا للمذاكرة بينهم فالن أو فيه كذا أو

 .والتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقصودة ،المذاكرة
 ،أعالها اإلمالء ،ظ الشيخ له مراتبالسماع من لف ،نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ

أو في كتابه، ثم يمليه،  يحرر ما يريد سواء كان ما يزوره في حفظه كون الشيخ يملي إمالء  
م منه من تحرز لماذا؟ لما يترتب عليه ويلز  ،ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ وهذا أعلى

 ،اكبتوا :ويقول ،الشيخ معه كتابمنهما مهتم لما هو بصدده، إذا كان  الشيخ والطالب، كل
 ،والطالب يستمعون  من كون الشيخ يلقي إلقاء   اهذا ال شك أنه أكثر تحرز   ا،حرف   اويملي حرف  

ا ب أيض  ومتحفظ أال يخطئ في إمالئه والطالفي حال اإلمالء ال شك أن الشيخ متحرز 
ماع من لفظ الشيخ، ثم ما في هذا النوع الس متحفظ ومتيقظ؛ لئال يخطئ في سماعه، هذا أعلى

ثم بعد ذلك مسألة  ،يليها مسألة قصد التحديث على طريق اإللقاء ال على طريق اإلمالء
كذا ثم يسرد  هحديث فالن، ما في هالمذاكرة، المذاكرة بين الشيوخ ما في هذا الباب ما في

الحافظ ابن و  ،قال لنا، الغالب استعمالها مذاكرة :الحديث، ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة
أو قال لنا إال في حال  ،إن البخاري ال يقول: قال :يرد من قال -تعالى رحمه هللا-حجر 

أو قال لنا، ويرويها بصيغة  ،المذاكرة، ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال
أو  ،-البخاري  من كتب- صحيح أو في غيره من كتبهالتحديث، بصيغة التحديث في نفس ال

، فليست خاصة ورواه في الصحيح بحدثنا ،س قد يكون الحديث قال لنا في التاريخ الكبيرالعك
 بحال المذاكرة.

ــــــــــــت  ا ــــــــــــب  اس  َبال  ــــــــــــَ اَكَره  ل  اع مَ ل   َها م 
 

ـــــــــا  َج ـــــــــَ  م  ـــــــــاَل( ب  ـــــــــا )َق َنَه و   َره  رَ َود 
 ج
 

 ،لنالمجاررة إذا قال: قال : بدون مجاررة، بال مجاررة، ابدون جار ومجرور، قال ،بدون لنا
أو قال لنا فهذه كما يقول  ،مثل حدثنا وحدثني، إذا قال: قال لي ،وأخص منها إذا قال: قال لي

أو قال لنا قال  ،ودونها دون لفظ قال لي ،مذاكرة اغالب استعمالهال -تعالى رحمه هللا-الناظم 
تصال، ال يلزم منها اال ،وال شك أن هذا صيغة موهمة ،يعني بدون جار ومجرور ،بال مجاررة
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لو قال واحد  هألن ؛إال بالشروط المعتبرة عند أهل العلم (عنا)تصال كال يلزم منها بمجردها اال
لو  ،تصال؟ ال يلزميلزم من هذا اال ،-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :من الحاضرين

بن ام ال يلزم منه اتصال، لو قال: قال شيخ اإلسال ؟يلزم منه اتصال ،قال: قال اإلمام أحمد
محمولة على  ي؛ ألن الصيغة محتملة، وهاوال يعد كاذب   ،ما يلزم منه اتصال ؟تيمية يلزم

 .عند أهل العلمفي العنعنة تصال بالشرطين المعروفين اال
............................... 

 

ـــــــــا  َنَه و  ـــــــــا َود  َج ـــــــــَ  م  ـــــــــاَل( ب   َره  رَ )َق
 

وحدثنا، ثم أخبرني وأخبرنا، ثم أنبانا ونبأنا، ثم  ثم حدثني ،ال تحتمل فعندنا أعالها سمعت وهذه
  قال لنا، وأخرها قال.

، ؤنأنالمأنن أو الم اولو روى بلفظ العنعنة عن فالن عن فالن هذه صيغة العنعنة، أو أن فالن  
تصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم، أن يثبت اللقاء بين على اال كلها محمولة
أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما  ،وى عنه على مذهب اإلمام البخاري الراوي ومن ر 

ما إذا كان هناك مفاوز ن ال يوصف الراوي بتدليس، أوأ ه،قرره اإلمام مسلم في صدر صحيح
أو عصور أو دهور فإن هذا تصح الرواية  ،بينهم طبقات من الرواة ،بين الراوي ومن روى عنه

ألنها صيغة ال يلزم منها  ؛إذا قال: قال رسول هللا أنه ال يوصف بكذب، إال إال أنها منقطة
 ولذا يقول فيما تقدم: ،االتصال

 وصاااااااااااححوا وصااااااااااال معااااااااااانعن سااااااااااالم
 ماااااااااان دلسااااااااااة راويااااااااااه واللقاااااااااااء علاااااااااام   ج

 ج

ولذا ؛ وتقدم الكالم فيه ،-تعالى رحمه هللا-يعني اللقاء ثبت كما هو مذهب اإلمام البخاري 
 قال:

ـــى الســـما  إن ـــدَر اللقـــي وهـــي عل  ي
 ...................................   ج

 ج

وهذا كما هو  ،يعني إن يعلم اللقي ،وهي على السماع أي محمولة على السماع إن يدرى اللقي
ويكتفي اإلمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ونقل على ذلك  ،معلوم مذهب اإلمام البخاري 
اشترط اللقاء ووصفه باالبتداع، وذكرنا هذا وشنع على من  هاإلجماع في صدر صحيح
وفيما تقدم من بحث العنعنة؛ ألن الحافظ العراقي  ،مسلمصحيح بالتفصيل في شرح مقدمة 

تصال بالشرطين ثبوت اللقاء نة يحملها اإلمام البخاري على االفالعنع ،هناك في العنعنة ابحثه
مام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان واإل ،وأال يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس

وشدد  ،وأن القول مخترع ،اللقاء بأنه مبتدعصيله، ووصف من اشترط وهذا سبق تف ،اللقاء
وهو مبتدع في هذا، وهو مستفيض عند أهل  ،النكير، رأى أن من اشترط يريد إبطال السنن

إلمام البخاري ال يشترط ولذا يستروح بعض المعاصرين أن ا ،العلم أنه هو قول اإلمام البخاري 
ألنه ليس من المعقول أن يقول اإلمام البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه  ؛اللقاء
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لو  ؟يعني هل يخفى عليه أن اإلمام البخاري يشترط هذاال يمكن،  ،والقائل به مبتدع مخترع،
ذا يستروح وألف في ول ؛خريجه ،ألنه تلميذه ؛كان يشترطه يخفى على مسلم؟ ما يمكن يخفى

 ،ذكروا هذا قول اإلمام البخاري وغيره من األئمة، و هذا كتب اإلجماع على االكتفاء بالمعاصرة
وهو  ،باشتراط اللقاءتشديد اإلمام مسلم على من يقول  كل هذا من ،ونقلوا عليه اإلجماع

بن المديني علي ، اإلمام البخاري و ولم ينكره أحد من أهل العلم ،مستفيض عن اإلمام البخاري 
وأنه  ،يشترطون اللقاء، لكن من تشديد النكير من قبل اإلمام مسلم على من يقول بهذا القول

 : يقولقول ال يمكن أن يقول به اإلمام البخاري ويخفى على مسلم، نقول ،قول مخترع مبتدع
 ي  يقصد البخار اإلمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكالم، وال يقصده بالرد، البه 
بن المديني، يشنع على مبتدع يريد أن يستغل علي وال يشنع على البخاري، وال على  ،بالرد

تحري اإلمام أن يستغل احتياط البخاري وشدة  احتياط البخاري في رد السنن، يريد هذا المبتدع
البصري أو  ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة على أبي الحسين ،البخاري في رد السنة

اشتراط العدد في الرواية فإننا  إذا رددنا عليهمأو على غيرهما من أئمة المعتزلة  ،على الجبائي
ن عمر : إهل نقول ،ال نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي موسى حديث االستئذان

وال يريد  ،كما أن البخاري يحتاط للرواية ،لكنه يتحرى ويحتاط للرواية ،ال ؟يشترط هذا القول
فإننا ال يعني أننا نرد على فإذا رددنا على المعتزلة  ،إنما يريد التثبت للسنة ،بذلك رد السنن

ذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغال  عمر  احتياط البخاري أو  بن الخطاب، وا 
يستغل هذا إنما نريد الرد على من  ،احتياط عمر فإننا ال نرد على البخاري وال نرد على عمر

  ، نعم؟على العين والرأس هؤالء ويبقى أن المحتاط محتاط، يعني جلةاالحتياط في رد السنة، 
 ......طالب:.....

 كيف؟
 ......... طالب:..

من قصة أكثر األصل قبوله عند عمر وغير عمر، يعني حفظ عنه  ،ال قبله في مواضع كثيرة
عليه -ر له يتناوبون الدخول إلى النبي به جاه عمر يتناوب مع صاحصاحب ،في هذا الباب

عليه -فإذا سمع صاحبه من النبي هذا في البخاري،  ،لتحمل الحديث -السالمالصالة و 
، لكن لما كانت اما يطلب ثاني   ؟معه اهل يطلب ثاني   ،بلغه إلى عمر احديث   -السالمالصالة و 

-صرف؟ قال: الحديث، النبي قال: ما الذي دعاك تن ،فانصرف ااستأذن ثالث   ؛المسألة عملية
مسألة ينبغي أن  ألن مسألة االستئذان لك؛ دهيش اقال: أحضر شاهد   ،-السالمعليه الصالة و 

فإذا احتاط اإلنسان، اإلنسان  ،ال يقتصر بمعرفتها واحد ،الناس كلهم نيتكون مستفيضة ب
كان عمر القصة في عني لما ي ،خبر الواحدون عمر وغير عمر يقبل يقبل األصل القبول اأحيان  

 -السالمعليه الصالة و -لنبي على امن األنصار نتناوب الدخول لي  الصحيح كنت أنا وجار
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هذا األصل، لكن لما صنع أبو موسى هذا الصنيع  ،وأبلغه بما سمعت ،فيبلغني بما سمع
ال فلينص اإذا استأذن أحدكم فليستأذن ثالث  " قال: ؟لماذا رجع ،وعتب عليه  "رففإن أذن له وا 

ال فاألصل  ،، وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيهلك قال: ال بد أن تحضر لي من يشهد وا 
 . ان عمر يرد خبر الواحد أبد  : إما يقال ،السالمة

ـــدَر اللقـــي ـــى الســـما  إن ي  وهـــي عل
 أن   يقــــــول  ا ببيــــــر مــــــا ســــــمع

 ج

   ســــيما مــــن عرفــــوه فــــي المضــــي 
................................... 

 

يروي إال بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق ال ن إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أيعني 
 السماع.

ـــدَر اللقـــي ـــى الســـما  إن ي  وهـــي عل
 ج

   ســــيما مــــن عرفــــوه فــــي المضــــي 
 

 :إذا كان يقول اأم "  يقول  ا لبير ما سمع"كله  هفي زمن ةتبعلما يعني في طريقته وجادته
ما تحمل على  ه، هذهعاصر ال يقول: قال فالن وهو ما لقيه و يعني ال  ،قال في غير المسموع

قال رسول هللا، أو قال عمر، أو قال اإلمام  :نقول في العصور المتأخرة يعني مثلما ا،اللقاء أبد  
  ،وال على السماع على اتصالها أو قال أبو حنيفة، فقولنا ال يدل أحمد، أو قال الشافعي،

................................... 
 ج

   ســــيما مــــن عرفــــوه فــــي المضــــي 
 

 .يعني ذكروا ذلك عنه
 ..... ..طالب:.

 أو عرف بذلك.عنه، ذكروا  ،يعني ذكروا عنه ذلك
 أن   يقــــــول  ا ببيــــــر مــــــا ســــــمع

 ج

 ................................... 
 

 :ال تقولتقول: قال الشيخ فالن وأنت سمعت منه، أ تيعني أن ،أما من يقول ذلك لما سمع
: قال شيخ اإلسالم وقال الشيخ فالن وأنت قرأت من كتبه، وتقول ؟قال فالن وأنت سمعت منه

وبينك  -صلى هللا عليه وسلم-وتقول: قال رسول هللا  ،بوسائط ومفاوز ته من شيخمعوأنت س
اوبينه أكثر من عشرين   . ، هذا ال يحمل على السماع حينئذٍ نفس 

 أن   يقــــــول  ا ببيــــــر مــــــا ســــــمع
 ج

 منــه كحجــاج ...................... 
 

يعني هذا ما يعمم على  "ولكن يمتنع *** عمومه عند الخطيب" ابن محمد األعورهو و 
 اك على *** "وقصر  ( تحمل على االتصالقال)يعني كل من روى بصيغة  ،الناس كلهم

  ال   ب ا الوصف اشتهر"
................................... 

 الخطيـــــــب وقصـــــــر عمومـــــــه عنـــــــد
 ج

 ج

 يمتنـع ........................ولكن 
  اك علــى الــ   بــ ا الوصــف اشــتهر
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يتحمل بطريق  ،مثل الحجاج بن محمد األعور، يروي بطريق السماعبهذا الوصف اشتهر 
 ،فه أهل العلمعر   ،واشتهر عنه ذلك ،وهو معروف عنه هذا (قال)ويؤدي بصيغة  ،السماع

  .نعم ،وعرفوه بهذا
 خ  ي  لشَّ اَعَلى  ة  اءَ رَ ي: الق  ن  ا  الثَّ 

 اَهـــــــــــتَ عَ ي نَ ت ـــــــــــلَّ ا ة  اءَ رَ ق ـــــــــــل  ا مَّ ث ـــــــــــ
ـــــــ ـــــــح   ن  م  ع َتا  وأاب  َتـــــــك   أو ظ  ف   َســـــــم 
ـــــــــــــلَ وَ  أو َ  ـــــــــــــأَ  ن  ك  ـــــــــــــم  ي   ه  ل  ص   ه  ك  س 
ـــــق   ـــــل  : َك ـــــم   ة  َقـــــث   ن  إا  َ ي   ع  م  َســـــ ن  مَّ
ــــــــــــا أَ عــــــــــــو  مَ ج  أَ وَ   وادُّ رَ وَ  اَهــــــــــــب   اَ    خ 
ـــــاوَ  ل  ـــــي  ف   ف  ل خ  ـــــَه   َ  وَّ ا و  ســـــات   ر  ا َه

ـــــــ)مَ  ن  َعـــــــ  م َظـــــــع  م  وَ  ه  حب  َصـــــــ( وَ ك  ال 
ـــــــــيَّان   ـــــــــا س  ـــــــــار  ( ه َم ـــــــــَع )الب َخ  َم

ــــ َحــــا  د  َق ــــل  اَرجَّ َو َع ــــك  عَ وَ  ر       َصــــأَ  ه  س 
 ج

 
ــــــــم  ظَ ع  م   ــــــــر  عَ  م  ه   اَهــــــــتَ ا َقَرأ  وَ َســــــــ اض 
ـــــــــاو  ـــــــــ ظ  اف  َحـــــــــ خ  ي  لشَّ ـــــــــرَ عَ  اَ لم   اتَ ض 
ــــــــــــــف  نَ ب   ــــــــــــــأو ث   ه  س  ــــــــــــــم  م   ة  َق  ه  ك  س 
ــــــــفَ ح  يَ  ــــــــَع  ه  ظ  ــــــــاَم ــــــــ    اَ مت  س   ع  ن  تَ ق  اَف
ــــــنَ  ــــــال رَ ق  ــــــوَ      َ خ  ــــــ ه  ب  ــــــع  اا َم  وادُّ َت

ـــــــــــــو  أو د   ـــــــــــــه  َقـــــــــــــو  أو فَ  ه  َن   َ ق  ن    َف
ــــــأَ  از  َجــــــح  ال)( وَ ةَ َفــــــو  )ك    (م رَ َحــــــال   ر  ه 
(وَ  َمــــان  ( َمــــَع )النُّع  ــــب  ــــي      ــــن  أب   )اب 
ــــوَ  ــــ)أَ  رُّ ج  ــــا ر  ه  ــــ( نَ    ر  لشَّ ــــ ه  وَ ح      نَ َج

 

القراءة على الشيخ،  :يعني من طرق وأقسام التحمل :يالثان :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
العكس الطالب هو الذي يقرأ  :الثاني ،الطالب يسمع ويحفظو األول الشيخ يتكلم ويحدث 

عن فالن حدثك فالن عن فالن  :فيقول ،يعرض الطالب ما عنده على شيخه ،والشيخ يستمع
ألنه يسأل  ؛معن :ال بد أن يقول ،نعم :نعم؟ قال بعضهم :وهل يشترط أن يقول ،معتسوالشيخ ي

ال يشترط وال  هنعم، والجمهور على أن :فال بد أن يقول الشيخ ،حدثك فالن عن فالن عن فالن
العرض على  :وهذه هي التي تسمى عند جمع من أهل العلم ،إذا سكت معناه أنه حدثه ،يلزم

ن ك ،يعني القراءة على الشيخ، تعرض ما عندك على الشيخ ،الشيخ ان بعضهم يتجاوز في وا 
، لكن العرض إذا أطلق المراد به اهذا اللفظ ويطلقه على عرض المناولة، وسيأتي الكالم فيه

د فيها خالف ، وجما يعرضه الطالب على شيخه، والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العلم
 ،بن ثعلبةم ث ضماوثبت اإلجماع على صحة الرواية بها، واألصل فيها حدي ،قديم ثم انقرض

لكنه  ،أخبار ما سمعها منه -السالمعليه الصالة و -ضمام سمع عن النبي  ،وهو في الصحيح
فتحملها  ،ثم جاء إليه يعرض عليه هذه األشياء -السالمعليه الصالة و -بلغه أشياء عن النبي 

 :-تعالى رحمه هللا-قال الناظم بطريق العرض؛ ولذا  -السالمعليه الصالة و -عن النبي 
 اَهـــــــــــتَ عَ ي نَ ت ـــــــــــلَّ ا ة  اءَ رَ ق ـــــــــــل  ا مَّ ث ـــــــــــ

  
  ....................اض  ر  عَ  م  ه  م  ظَ ع  م  

 

يخه سواء قرأ من يعرض ما عنده على ش ،الطالب يقرأ والشيخ يستمع يعني القراءة على الشيخ
 كتاب أو من حفظه.
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 اَهـــــــــــتَ عَ ي نَ ت ـــــــــــلَّ ا ة  اءَ رَ ق ـــــــــــل  ا مَّ ث ـــــــــــ
  

ــــــــم  ظَ ع  م   ــــــــر  عَ  م  ه   اَهــــــــتَ ا َقَرأ  وَ َســــــــ اض 
 

 سواء قرأتهايعني  ،وهي لغة في سواء ،بالقصر سوا
ـــــــ ـــــــح   ن  م  ع َتا وأاب  َتـــــــك   أو ظ  ف   َســـــــم 

  ج
ـــــــــاو  ـــــــــ ظ  اف  َحـــــــــ خ  ي  لشَّ ـــــــــرَ عَ  اَ لم   اتَ ض 

 ج
 ج

أو سمعت من يقرأ على الشيخ،  ،أو من كتابك ،يعني سواء قرأت على الشيخ من حفظك
، هذا كله يقرأ على الشيخأو سمعت من  ،كابأو من كت ،فسواء قرأت بنفسك من حفظك

 عرض.
ع َتا و..........................أ  َســـم 

  
ـــــــــاو  ـــــــــ ظ  اف  َحـــــــــ خ  ي  لشَّ ـــــــــرَ عَ  اَ لم   اتَ ض 

 ج
 ج

فإذا أخطأت رد  ،يعني أنت تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحديثه ،الشيخ حافظ لما عرضت
ت على وجوه من ألة افترضالمس،... أو ال يحفظ "والشيخ حافظ لما عرضتا *** أو  " عليك

ألن  ؛هالشيخ، سواء كان يحفظ أو من كتاب ب سواء كان يحفظ أو من كتابه كذلكقبل الطال
 الكتاب على ما تقدم. بضبط وقد يكون  ،الضبط قد يكون بضبط الصدر

الكتاب ما عنده  "ولكن أصله يمسكه"ال يحفظ  أو "والشيخ حافظ لما عرضتا *** أو  "
؟ يعني اوال ضبط كتاب   اهل يتصور أن الشيخ ال ضبط صدر   ضبط صدر، عنده ضبط كتاب،

ي تروي عنه غتب ،عاوهللا الكتاب ض :ويقول ،يمكن أن تأتي لشيخ ال يضبط ضبط صدر
هذا ال يروى عنه، فإما أن يكون يحفظ ما  ههذا خالص انتهت أحاديث ؟كيف تروي  ،أحاديث

"ولكن ا ومتقن ا، ويمسكه بيده ه مضبوط  يحدث به أو يعرض عليه، أو يكون مدون في كتاب
يعني قد يكون بيد شخص ثقة يجلس  "أو ثقة ممسكه" األصلهذا  أصله يمسكه بنفسه"

فإذا رد  ألنه ال يحفظ،رد؛ ال ، الشيخ ال يمكن يتولىالرد هذا الثقة من الكتاب ، ويتولىبجانبه
ألنه قد يقول  ك والشيخ حاضر وأقره على الرد صحت الرواية عن الشيخ؛هذا الثقة الممس

 ؟الفائدة من وجوده وما ؟ فصار ال يحفظ وال يمسك الكتاب،الفائدة من وجود الشيخ ما :قائل
ولو عنه،  بحيث تروي الكتاب  : ال الطالب ال يروي هذانقرأ على هذا الطالب ويكفي! نقول

سك وتكون بقراءتك على هذا الطالب المم رواه فيرويه حينئٍذ عن صاحبه عن صاحب الكتاب،
عن هذا ألن األصل صاحب الكتاب، فأنت تروي عنه ال  ؛تكون روايتك نزول بالكتاب نزول،

 الطالب الذي يمسك بالكتاب.
................................... 

ـــــق   ـــــل  : َك ـــــم   ة  َقـــــث   ن  إا  َ ي   ع  م  َســـــ ن  مَّ
 ج

 
ـم  م   ة  قَ أو ث  .....................  ه  ك  س 

ــــــــفَ ح  يَ  ــــــــَع  ه  ظ  ــــــــاَم ــــــــ    ماَ ت  س   ع  ن  تَ ق  اَف
 ج

وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق  ،والكتاب ما هو بموجود ،يعني إذا كان الشيخ ال يحفظ
ما  ،لماذا؟ ألنه ال يحفظ والكتاب غير موجود ،ما يمكن ،بطريق السماع ممكن؟ ال العرض،
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 عندك طالب بمثابة نسخة من ؟كيف تعرض وأنت ال تحفظ والشيخ ال يحفظ ،بقي إال العرض
ما الفائدة من  :ويقول ،ولذا يتندر بالحفاظ من حرم الحفظ ؛الكتاب، يحفظ الكتاب بحروفه

ال بد أن يكون  "ك ا إن ثقة"الحفظ زيادة نسخة، فهذا الطالب الحافظ بمثابة نسخة،  ؟الحفظ
 .ثقة

ــم   ........................  ع  م  َســ ن  مَّ
  

ــــــــفَ ح  يَ  ــــــــَع  ه  ظ  ــــــــاَم ــــــــ    ماَ ت  س   ع  ن  تَ ق  اَف
 ج

أو يمسكه ثقة يكون بجواره، والثقة هذا يتابع  ،أو يمسك بكتابه ،يعني سواء الشيخ يحفظ
يكون بجانب الشيخ بمثابة  ،أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه ،القراءة، والشيخ يقر الرد

هم أو ظالنسخة، طيب لو أن الشيخ سجل الكتاب على شريط، وصار الطالب يعرضون محفو 
بد من  ته عن الشيخ على هذا الشريط، يكفي أن يعرضوا على الشريط أو الما يريدون رواي

ال فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة جود الشيخ؟ الو  وأما حكم  ،بد من وجود الشيخ وا 
 . -إن شاء هللا تعالى- االقراءة على الشيخ والتحمل بها فيأتي غد  
 ، وهذه تحضر فيما بعد.-تعالى رحمه هللا-أكثر من واحد يطلب ترجمة للشيخ حافظ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 

 طالب:......... 
 نعم؟ 

 طالب:......... 
نعم البنت أشد، البنت أمرها أشد من الولد، فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة، 

 تفصل من المدرسة. 
بده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على ع

 وصحبه أجمعين، أما بعد:
لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم: العرض،  -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

ن كانت تلتبس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي، لكن العرض عند  وا 
ا لكالم الناظم سواء  عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخ، وقلنا فيما تقدم شرح 

قرأ القارئ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه، أو 
مدون له بكتاب يمسكه بنفسه، أو يمسكه ثقة، إلى غير ذلك، ثم بي ن حكم القراءة على الشيخ، 

األصل، ولم يجر  فيه أي خالف في صحة الرواية أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو 
  -السالمعليه الصالة و -بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو األصل في الرواية، أن النبي 

 يحدث والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث. 
 :-رحمه هللا-قال  -القراءة على الشيخ-بالنسبة للعرض 

ـــــــــــــو  مَ ج  أَ وَ  ـــــــــــــا أَ ع ـــــــــــــب   ا   خ   او دُّ رَ وَ  اَه
 ج
  ج

................................... 
 

نقل الخالف، كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخالف؟ ما دام نقل الخالف هل يحكم بإجماع؟ 
نعم؟ يعني كأنهم لم يعتدوا بهذا الخالف، ورأوا أن هذا الخالف ال حظ له من النظر، وحينئٍذ 

مثل هذا سهل، وأجمعوا أخذ ا بها وردوا نقل ينعقد اإلجماع مع هذا الخالف الذي ال قيمة له، 
 الخالف، لكن حينما يقول فيما تقدم:

 أجماااااااااااااااع جمهاااااااااااااااور أئماااااااااااااااة األثااااااااااااااار
 

 ................................... 
 ج

أجمع جمهور لفظ متنافر؛ ألن الجمهور يعني قول األكثر، فيدل على أن هناك من خالف، 
 أما هنا:

ــا أَ عــو  مَ ج  أَ وَ    ..................اَهــب   ا   خ 
 ج
  ج

................................... 
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يعني أجمعوا على األخذ بها، والرواية بها، وصحة الرواية بها، يعني بالقراءة على الشيخ، 
يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فالن عن فالن عن فالن، أو أخبرك فالن عن فالن 

اية صحيحة باإلجماع، وأما الخالف المنقول فيها فهو عن فالن، فقال الشيخ: نعم، هذه الرو 
مردود، وردوا نقل الخالف، يعني المحكي عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ووكيع، 
ومحمد بن سالم الجمحي، وغيرهم، هؤالء خالفوا ثم انقرض هذا القول، وثبت اإلجماع على 

 صحة الرواية بها. 
يعني كأنه غير موجود، وعرفنا أن دليل صحة الرواية  لعملهم بخالفه، "وبه ما اعتدوا"

بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة، الُمخر ج في الصحيح، حديث ضمام بن ثعلبة، ضمام سمع 
عليه -من أخبار النبي  -السالمعليه الصالة و -وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي 

فجاء يتثبت، فعرض ما بلغه على  -صلى هللا عليه وسلم-ومما يدعو إليه  ،-السالمالصالة و 
نعم، فذهب يروي ما   :-السالمعليه الصالة و -فقال النبي  -السالمعليه الصالة و -النبي 

يروي قومه هذه األحكام، وخرجت في الصحيح  -السالمعليه الصالة و -عرضه على النبي 
 فدل على أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم.

ـــــــــــــو  مَ ج  أَ وَ  ـــــــــــــا أَ ع ـــــــــــــب   ا   خ   وادُّ رَ وَ  اَه
ــــــاوَ  ل   ....................اَهــــــي  ف   ف  ل خ 

 ج

 
ــــــنَ  ــــــال رَ ق  ــــــوَ      َ خ  ــــــ ه  ب  ــــــع  اا َم  وادُّ َت

................................... 
 

هنا ذكر الخالف مرة ثانية، لكنه ليس الخالف في صحة التحمل بها، ال، خالف من جهة 
هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ  أخرى، في قوتها وضعفها، هل تساوي األوال، يعني

هل تساوي األوال، يعني القراءة على الشيخ،  -يعني االختالف-أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها 
 العرض على الشيخ هل يساوي االستماع واألخذ من لفظ الشيخ؟ والسماع من لفظ الشيخ؟

ـــــاوَ  ل  ـــــي  ف   ف  ل خ  ـــــَه   َ  وَّ ا ســـــاو  ت   ر  ا َه
ـــــــ)مَ  ن  َعـــــــ  م َظـــــــع  م  وَ  ه  حب  َصـــــــ( وَ ك  ال 

ـــــــــيَّان   ـــــــــا س  ـــــــــار  ( ه َم ـــــــــَع )الب َخ  َم
 ج
 ج

 
ـــــــــــــو  أو د   ـــــــــــــه  َقـــــــــــــو  أو فَ  ه  َن   َ ق  ن    َف
ــــــأَ  از  َجــــــح  ال)( وَ ةَ َفــــــو  )ك    (م رَ َحــــــال   ر  ه 

................................... 
 

هما سيان، يعني الخالف على ثالثة أقوال، هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ، أو أقل 
السماع من لفظ الشيخ دونه أو فوقه؟ ثالثة أقوال، رابعها التوقف، فنقل هذا القول األول من 

عن مالك وصحبه، ومعظم العلماء من أهل الكوفة كالثوري وأهل الحجاز كابن عيينة، أهل 
الحرم، يعني هم أهل الحجاز أهل الحرم، مع البخاري هما سيان، هذا القول األول، مالك 

ل الكوفة والحجاز مع اإلمام إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد أمير وصحبه ومعظم أه
المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، قال: هما سيان، سواء سمعت من لفظ 

 -رحمه هللا تعالى-الشيخ أو قرأت عن الشيخ ال فرق من حيث الصحة والقوة، واإلمام مالك 
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ه، يستنكر وينكر عليه أشد النكير، إذا جاء أحد يريد يستنكر على من يطلب منه أن يقرأ علي
الرواية عن اإلمام مالك وطلب منه أن يقرأ منه الموطأ قال: ال، اقرأ أنت، فإذا قال له: السماع 
أفضل أو أقوى، اشتد نكيره عليه، وقال: العرض يجزيك في القرآن وال يجزيك في الحديث 

ارئ يقرأ على الناس أو يقرأ عليه في القرآن؟ يقرأ والقرآن أعظم؟! يعني جرت العادة أن الق
عليه، القراءة عرض، قراءة القرآن، فهذا الذي أراد من اإلمام مالك أن يقرأ عليه شيئ ا من 
الموطأ أو شيئ ا من مروياته ينكر عليه اإلمام مالك، ويقول: العرض يجزيك في القرآن وال 

أويس يقول: صحبت مالك ا سبعة عشر سنة فما يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! وابن أبي 
مما يجعل بعض أهل العلم ينقل عن اإلمام مالك قوال   ،عليهرأيته قرأ على أحد، الناس يقرؤون 

 ثاني ا مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ.
ي هؤالء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيان، يعن

 بمنزلة واحدة، يعني سواء قرأ الشيخ على الطالب، أو قرأ الطالب على الشيخ.
................................... 

 ج
  ج

(وَ  َمــــان  ( َمــــَع )النُّع  ــــب  ــــي      ــــن  أب   )اب 
 ج
 

 بن ثابت المكنى بأبي حنفية.
................................... 

َحــا  د  َقــ َو َعــل  اَرجَّ  ................. ر 
 ج 

 
َمــان  ......................  (َمــَع )النُّع 

................................... 
 

يعني على السماع، رجحا الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماع، قد رجحا العرض 
يعني على السماع، ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماع على العرض هذا معه األصل، 

و األصل في الرواية، لكن من رجح العكس؛ من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه السماع ه
في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لجهله، أو 
لهيبة الشيخ، لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل يتردد الشيخ في 

لشيخ في الرد عليه، لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ الرد عليه؟ ال يتردد ا
في عصر الرواية، أما في  -السالمعليه الصالة و -ال يتردد إنما هو بالنسبة لحديث الرسول 

العصور المتأخرة تجدون الطالب فيهم المتمكن، وفيهم المتوسط، وفيهم من هو أقل من ذلك، 
م من يخل بها، ومنهم من يقل خطأه فيتهيأ الرد عليه، ومنهم وفيهم من يضبط العربية، وفيه

من يكثر خطأه فال يعتبر ذلك إقرار ا من الشيخ، وال يعني أن الشيخ يخفى عليه هذا األمر، ال، 
لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب أو يخطأ فيه يرد عليه ال سيما بعض 

 -وهذا أمر يقر به-س كله تلقين ا، وبعض الطالب الطالب المكثرين من اللحن صار الدر 
يعني بعض الطالب من المنزلة والرفعة عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيب الرد عليه، مع أن 
الطالب يحرص أن يرد عليه الشيخ، لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحيان ا في الرد عليه، وهذا 

ين، لكن أكثر من ذلك يعني أمرنا يحصل مع بعض الطالب الكبار، يعني يرد عليه مرة مرت



 
 

175 
 

475  
475 

 475 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

أن ننزل الناس منازلهم، لما يأتي شخص من الطالب يقرأ على شيخ مساٍو له في القدر وفي 
السن، وما أشبه ذلك، يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد عن كل شيء يتجاوز، وسمعنا من 

ن يرد عليه جميع شيوخنا الموجودين الكبار يمشي بعض األمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أ
 ما يلحن فيه أو ما يخطئ فيه.

................................... 
َحـا  د  َقـ َو َعـل  اَرجَّ  .................. ر 

 ج

 
(وَ  َمــــان  ( َمــــَع )النُّع  ــــب  ــــي      ــــن  أب   )اب 

................................... 
 

طالب أن يرد عليه، إما لهيبة الشيخ، أو وعرفنا الحجة في هذا؛ أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ لل
 لجهل الطالب، بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه، نعم؟ 

 طالب:.......... 
 حديث البراء في الذكر، ماذا فيه؟

 طالب:.......... 
ثم عرض  -مالسالعليه الصالة و -لما أعرض؟ لكنه سمع قبل ذلك، هو سمعه من النبي 

عليه، هذا الحكم لألقوى، فيقال: رواه بطريق السماع، بينما ضمام بن ثعلبة ما سمع من النبي 
فبينهما  -السالمعليه الصالة و -، سمع من غيره، فعرض عن النبي -عليه الصالة والسالم-

"وعكسه وهو القول الثالث، وهو ترجيح السماع على العرض أصح وأشهر  "وعكسه"فرق 
يعني معظم أهل المشرق، أهل الشرق، علماء المشرق، وخرسان وغيرهم، وجل  ر"أص  وج

 أهل الشرق نحوه جنح.
ــــ َحــــا  د  َق ــــل  اَرجَّ َو َع ــــك  عَ وَ  ر       َصــــأَ  ه  س 

  
 ج

ــــوَ  ــــ)أَ  رُّ ج  ــــا ر  ه  ــــ( نَ    ر  لشَّ ــــ ه  وَ ح      نَ َج
 

أنه  يعني مال إلى ترجيح الطريق األول من طرق التحمل، طيب من روى بطريق السماع تقدم
يقول: سمعت بدون تردد لمطابقته للواقع، ويقول: حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ، ويقول: 
أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ، ويقول: أنبأنا ونبأنا، ويقول: عن فالن، وقال لنا فالن، هذا كله 
مطابق للواقع، لكن ماذا عما لو قرأ على الشيخ هل يقول: سمعُت؟ هل سمع من الشيخ؟ ما 

ع، هل يقول: حدثني؟ يعني حدثه الشيخ؟ ما حدثه، هل يقول: أخبرني؟ ما أخبره، إذ ا ماذا سم
 :-رحمه هللا تعالى-يقول؟ يقول الناظم 

يعني أهل الحديث رأوا أن األجود واألسلم في حال األداء "وجودوا فيه أن يقول:  "وجودوا"
د ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو قرأت، إذا كان قد قرأ بنفسه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أجو 

ذا كان القارئ على الشيخ أن يقول: قرأت عليه،   القارئ غيره يقول: ُقرئ عليه وأنا أسمع.وا 
 وجـــــــــودوا فيـــــــــه قـــــــــرأي أو قـــــــــر  

ـــــــــر     ج   ج  مـــــــــع وأنـــــــــا أســـــــــمع ثـــــــــم عب 
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و قرئ : قرأت أن يقولأ هذا أجود وأسلم ما يقال ،اللفظ للواقع سمع وكل هذا لمطابقة هذاوأنا أ
 عليه وأنا أسمع؛ ألن هذا هو المطابق للواقع.

 .المحدث اأيه "ر  "ثم عب  
ـــــــــدا ـــــــــي أول  مقي  بمـــــــــا مضـــــــــى ف

 ...................................   ج
 

وهنا تقوله  ،وحدثني وأخبرني هناك باإلطالق، تقول من غير تقييد الذي مضى في أول سمعت
 ا.مقيد  

................................... 
ـــــــــدا ـــــــــي أول مقي  بمـــــــــا مضـــــــــى ف

 ج

 ............................ثم عب ر   
 قراءة عليه....................... 

  ج
تقول:  قراءة عليه، فلك أن :ذلك بقولك امقيد   ،ذلك بما مضى في القسم األول ايعني مقيد  

أو  ،كنت أنت القارئ  إذا أو بقراءتي عليه ،قراءة عليه أو أخبرني أو حدثني، أو أخبرنا حدثنا
 ارئ غيرك.قراءة عليه وأنا أسمع إذا كان الق

................................... 
 

 قــــــــــراءة عليــــــــــه حتــــــــــى منشــــــــــدا 
 

ومثله لو كان  ،عليهبقراءتي  وأ نا فالن قراءة عليهفالذي يقرأ على الشيخ يقول: حدثنا وأخبر 
  ،ذلك في الشعر

................................... 
 

 ........................حتى منشدا 
 

ا نظم ا لغيرك تقرأه عليه تقول: أنشدنا فالن قراءة عليه، يعني إذا سمعت النشيد من  منشد 
أما إذا سمعت النشيد بقراءة  ،أنشدنا من غير تقييد :تقول ، سمعت الشعر من قائلهصاحبه
يعني  ،ال سمعت عليه أو بقراءتي عليه تقول: أنشدنا فالن قراءة هقرأته على منشدأو  ،غيرك

 ي إال سمعت فال تجوز،أ ،فاستثنيت سمعت ،ما يمكن أن تقول: سمعت قراءة عليه
 ................لكن بعضهم قد حل   ...................................

راءة سمعت في حال الق :لسفيانين ومالك قد حلال ذلك، أجازا أن يقالعني بعض العلماء كاي
فإن كان القصد  سمعت، :أن يقال اأو ما يسمى بالعرض على الشيخ، أجاز  ،على الشيخ

على هذا الشيخ فيمكن، أما سمعت من لفظ الشيخ  سمعت بقراءة غيرك، سمعت قراءة غيرك
هو سمعت على فالن، يعني ما  :ويمكن حمله على ما قال بعضهم على ما إذا قال ،فال يمكن

، أما سمعت السماعطرق من فالن ال يليق إال بالطريق األول من  بسمعت من فالن، سمعت
 ،وحينئٍذ يكون الخالف لفظي ،في الطريق الثاني من طرق التحمل على فالن فيصح أن يقال

 قال: 
ـــــــــــار   ـــــــــــ  التحـــــــــــدي  واإلخب  ومطل

 ج 

 منعــــــــــــــه أحمــــــــــــــد  و المقــــــــــــــدار   
  ج 

نما بقراءتك  ،وأنت لم تسمع من لفظه ،مطلق التحديث تقول: حدثنا وأخبرنا أو بقراءة غيرك وا 
، مطلق التحديث واإلخبار يعني اباإلطالق بالنسبة لمن أخذ الحديث والرواية عرض   على الشيخ
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حنبل ذو المقدار بن د أسمع، هذا منعه اإلمام أحم ابقراءة أو قراءة عليه وأنبقولك: دون تقييد 
 ، صاحب السننبن شعيب النسائيالمراد به أبو عبد الرحمن أحمد   ي"النس -كذا-و"الجليل 

 .بن المبارك الحميد سعيا" -عبد هللا-"و بن يحيى "والتميمي يحيى"
ـــــــــــار   ـــــــــــ  التحـــــــــــدي  واإلخب  ومطل
ــــــــــــى  والنســــــــــــ ي والتميمــــــــــــي يحي

  جج 
  ج

 منعــــــــــــــه أحمــــــــــــــد  و المقــــــــــــــدار   
ــــــــد ســــــــعيا ــــــــارك الحمي ــــــــن المب  واب

 ج
 جج 

شيخ ال يجوز أن يقول: فمن تحمل بطريق العرض والقراءة على ال ،هؤالء منعوا اإلطالق
 ل: سمعت.كما أنه ال يجوز أن يقو  ،أخبرنا وال حدثنا

 و هــــــــــــــب الزهــــــــــــــر  والقطــــــــــــــان  
ـــــــــــــة والحجـــــــــــــاز   ـــــــــــــم الكوف  ومعظ

   ج

ــــــــــــــــك وبعــــــــــــــــده ســــــــــــــــفيان     ومال
ــــــــــى الجــــــــــواز    مــــــــــع البخــــــــــار  إل

 

أبو حنيفة يحيى بن سعيد القطان والثوري و وذهب اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري و 
" ،في أحد قوليه وذهب الزهري ومن معه يحيى بن سعيد  ،ابن عيينة "وملك وبعده سفيان 

 :القطان والثوري أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة حينما قال
 و هــــــــــــــب الزهــــــــــــــر  والقطــــــــــــــان  

ــــــــــــــــك وبعــــــــــــــــده ســــــــــــــــفيان      ج  ومال
 

وابن  ،ثوري قبلهألن ال ؛لكابعده بعد م :ألنه قال ؛ن أن يكون المراد به ابن عيينةيهذا يع
ن كان قول الثوري مثل قول ابن عيينة ،عيينة قبله  ،بعده تحدد المراد بسفيان :لكن لما قال ،وا 

ال فهو مهمل يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة بعده عرفنا  :لكن لما قال ،وا 
معظم  وفة والحجاز""ومعظم الك بعد مالك بخالف الثوري فإنه قبله،ألنه  أنه سفيان بن عيينة؛

دثنا وأخبرنا يجوز أن يقول: ح :أهل الكوفة وأهل الحجاز مع اإلمام البخاري إلى الجواز قالوا
وذلك لعدم  ؛سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض ،المروي به من غير تفريق للطريق

التحديث أو  الرواية بصيغة ابين الطريقين في صحة األخذ بهما، فمنهم من يمنع مطلق  الفرق 
وال يجوز  ومنهم من يفرق بين الصيغتين، فيجوز أخبرنا ا،اإلخبار، ومنهم من يجوز مطلق  

ويجعل  ،بطريق القراءة على الشيخ ،فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل بطريق العرض ،ثناحد
حدثنا وسمعت لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، عندنا في المسألة ثالثة أقوال في 

: قرأت أو العرض، عرفنا أن األجود واألحوط أن يقول صيغة األداء لمن روى بطريق كيفية
حدثنا  :لكن باإلطالق يجوز أن يقول ،وأنا أسمع، ويجوز أن يأتي باأللفاظ السابقة بالتقييد قرئ 

ويسوي بين الصيغتين التحديث  ا، ومنهم من يجوز مطلق  اخالف، منهم من يمنع مطلق   ؟وأخبرنا
منهم من يمنع الصيغتين إال و  ،فال يجوز إال بالتقييد ،يعني منهم من يمنع الصيغتين ،واإلخبار

 ،فرق  هفي طريق السماع، ومنهم من يجوز الصيغتين لعدم الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما في
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 ،هو القول الثالثو  ،وهذا في مقابل ما استقر عليه االصطالح من التفريق بين حدثنا وأخبرنا
 .وحدثنا لمن روى بطريق السماع ،رنا لمن روى بطرق العرضفيجوزن أخب

ــــــــن جــــــــري  وكــــــــ ا ا وزاعــــــــي  واب
 ومســـــــــلم وجـــــــــر أهـــــــــر الشـــــــــر   

   ج

 مــــع ابــــن وهــــب واإلمــــام الشــــافعي 
زوا أخبرنــــــــــا للفــــــــــر     قــــــــــد جــــــــــو 

  ج
ا أخبرنا لمن روى بطريق العرض، ولم يجوزا حدثنا إال لمن روى بطريق السماع للفرق و ز جو 

ال فمن حيث اللغة ال فرق بينهما وهذا مجرد ،بينهما جروا إنما هو اصطالح  ،اصطالح، وا 
و عبد الرحمن بن عمر  وعمر أبو وكذا األوزاعي  ،بن عبد العزيزعليه، وابن جريج عبد الملك 
ابن وهب عبد هللا بن وهب المصري، واإلمام الشافعي ومسلم  األوزاعي، وابن معين مع

 ،ومسلم يفرق صاحب الصحيح ،رق بين حدثنا وأخبرنااإلمام البخاري ال يف ،صاحب الصحيح
 ...................وجر أهر الشر   

ـــــــــــر      ج ـــــــــــا للف ـــــــــــد جـــــــــــوزا أخبرن  ق
  ج

: قلنا ؟ما الفرق بينهما ا، إذ  ان حدثنا للفرق بينهمو وال يجوز  ،ن إطالق أخبرنا دون تقييدو فيجوز 
 أنه هناك فرق من حيث نه من حيث األصل في اللغة ال فرق، من حدثك فقد أخبرك إالإ

ألن اإلخبار يحصل بالمشافهة،  ؛أوسع من التحديثالعموم والخصوص، فاإلخبار أعم و 
اإلخبار يحصل بالمكاتبة، اإلخبار يحصل باإلشارة المفهمة، والتحديث ال يحصل إال 

ال إذا و حر أنه ال يعتق إمن حدثني بكذا فه : إن من قال لعبيده:وقلنا باألمس ،بالمشافهة
ذا قال ،شافهه بما أراد  ،ويعتق إذا كتب له ،من أخبرني بكذا فهو حر أنه يعتق إذا شافهه :وا 

 ،فهناك فرق من حيث العموم والخصوص، التحديث أخص ،ويعتق إذا أشار له بإشارة مفهمة
شك أنه من حيث التفريق بينهما من  التحديث واإلخبار الفيما يفيده لكن من حيث اإلجمال 

ليخصوا كل طريق من طرق  ؛صعوبة إال أنه مجرد اصطالح هفيه عسر، فيحيث اللغة 
إلخبار ، وجعلوا افجعلوا التحديث خاص بالسماع من لفظ الشيخ ،التحمل بصيغة مناسبة

 قرئ الشيخ وهو يسمع.بمن قرأ على الشيخ أو  اخاص  
ــــــــن جــــــــري  وكــــــــ ا ا وزاعــــــــي  واب
 ومســـــــــلم وجـــــــــر أهـــــــــر الشـــــــــر   

   ج

 الشــــافعيمــــع ابــــن وهــــب واإلمــــام  
زوا أخبرنــــــــــا للفــــــــــر     قــــــــــد جــــــــــو 

  ج
 .الذي ذكرناه ،للفرق بينهما ؛إطالق أخبرنا دون إطالق حدثنا وايعني جوز 
خر البيت آالضمير يعود إلى الفرق المذكور في  "وقد عزاه"ني الفرق بينهما عي "وقد عزاه"
األئمة في  فيما بين سن التميمي الجوهري صاحب: اإلنصافوقد عزاه محمد بن الح"السابق 

نا يعني ما بين صيغ : اإلنصاف فيما بين حدثنا وأنبأكتاب اسمه ،نا من االختالفحدثنا وأنبأ
 .األداء من االختالف

 للنس ي.............................  ج  وقـــــــد عـــــــزاه صـــــــاحب اإلنصـــــــا   
  ج

 .يعني معاصر لإلمام النسائي ،وهو عصريه
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    للنســـــ ي مـــــن غيـــــر مـــــا خـــــ    ج  ...................................
  ج

ألنه ذكر في البيت رقم ثالثمائة وثمانية وثمانين أنه ممن  ؛والخالف عنه قد تقدم ،يعني عنه
عزاه صاحب اإلنصاف لإلمام النسائي من غير ما خالف  ا،وهو المنع مطلق   ،يرى القول األول

يعني عزاه التميمي  ا كثرين""و ئي ، وقد تقدم، عزاه للنسوفيه الخالف المذكور عنه ،عنه
  ا،لألكثرين أيض  

 ..................وهو ال   اشتهر
 ج 

ــــــــر امصــــــــطلح    ــــــــر ا ث ــــــــه أه   هل
 ج

بين التحديث واإلخبار،  ايعني اشتهر وشاع بين علماء أهل الحديث اشتهر التفريق اصطالح  
لتميمي صاحب واألكثرين فيما عزاه لهم ا ،واإلخبار بالعرض ،فخصوا التحديث بالسماع

ففرقوا بين اللفظين، هذا  ،ألهله أهل األثر اوهو الذي اشتهر وشاع مصطلح   ،اإلنصاف
 ؟فهل يشاحح من رأى الفرق  ،قون عبارة ال مشاحة في االصطالحوأهل العلم يطل ،اصطالح

هذا ال  ؟أو من جوز باإلطالق ؟أو يشاحح من منع باإلطالق ؟أو يشاحح من سوى بينهما
، وهل هذه العبارة على إطالقها هنا كل واحد يصطلح لنفسه ما شاء ،صطالحمشاحة في اال

مشاحة في ال  :هم يطلقونها يقولون  ؟ال مشاحة في االصطالح :يقال كل من اصطلح شيئ ا
فيه، ومن االصطالحات ما يشاحح  ال مشاحة لكن هناك من االصطالحات ما ،االصطالح

 يعني لو في الفرائض مثال   ،من أي علم من العلوم ا اقتضى مخالفة حكم تقرر في علمإذفيه 
هذا و  اسميه عم  أوأخ األم  ،سميه خاال  أالعم أخا األب  أنا اسمي العم خال، :قال شخص
ال ما يشاح ،وأنا أبين في المقدمة ،اصطالح ، ؟ يشاحح لماذا؟ ألن الحكم يختلفحيشاحح وا 

 -والد زوجتي-أنا أسمي والد الزوجة وهللا  :رث الخال، لكن لو قالتلف عن إرث العم يخإ
ال ما يشاحح؟ ما يشأو أسميه خاال   ا،أسميه عم    ،ما يترتب عليه حكم شرعي ،ححا، يشاحح وا 

ما كان على جهة  لنفسي أن حأنا باصطال :ال مشاحة في االصطالح، يعني لو قال :نقول
ليمن شمال الكعبة، وا ،نقول: الشام جنوب الكعبة ،بدل ما هو بشمال بيمين الكعبة جنو 

ونجد وما واالها يقول: غرب الكعبة، يشاحح  ،هذا يؤلف في الجغرافيا ،ومصر شرق الكعبة
ال ما يشاحح؟ يشاحح ما  ))ولكن شرقوا أو غربوا(( ،ألن هذا يترتب عليه أحكام شرعية ؛وا 

مال من أن الجغرافيين يضعون الش لكن لو رسم الخارطة وبدال   ؟نعم ؟األحاديث نصنع بهذه
ال ما يشاحح؟ ما ا ،قال: اعكس الخارطة ،في الخارطة فوق  جعل الجنوب فوق، يشاحح وا 

؛ ألنه ال يغير من مشاحة هما في ،كل شيء في مكانه ،يشاحح؛ ألن ما يترتب عليه شيء
اجعل السماء  ،ا أتصرف ال مشاحة في االصطالح: أنا الجهات الست أنلو قال الواقع شيئ ا،

فليست هذه الكلمة  ،تشاحح في هذا االصطالح ،ال :نقول !؟المانع ما ،واألرض فوق  ،تحت
بد من المشاحة إذا ترتب على  ال ، لكنهمشاحة في االصطالحال هم يطلقون  ،على إطالقها
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يخالف يعني  ،هذا االصطالح الذي يخالف فيه تغير في حكم تقرر في أي علم من العلوم
 مور المحتملة ال بأس.ال، لكن في األأهل العلم قاطبة فيه هذا 

 وقـــــــد عـــــــزاه صـــــــاحب اإلنصـــــــا   
ـــــــ   اشـــــــتهر  ـــــــرين وهـــــــو ال  ج  وا كث

ــــــر مــــــا خــــــ       للنســــــ ي مــــــن غي
  هلــــــــه أهــــــــر ا ثــــــــر  امصــــــــطلح  

  ج
أول من أحدث التفريق على ضوء من نه : إيقول أهل العلم ،ابن وهب وهو ممن يقول بالتفريق

لالصطالح  ابين اللفظين تبع   هذا االصطالح في مصر، هو أول من أحدث هذا التفريق
 ،حدثنا :يقول اأحيان   فرق بين اللفظين تجدون وأنه ال  ،لقوله ايعني اإلمام البخاري تبع   ،بمصر
، وال يفرق هل روي الحديث واللفظان بمعنى واحد ،فرق عندهم هما في ،أخبرنا :يقول اوأحيان  

 :ما يقول افكثير   ،لم يفرق بدقةلكن مس في إشكال عنده،ما  ؟بطريق السماع أو بطريق العرض
مما  ،حدثنا، يفرق بين هذه األمور :وقال اآلخران ،أخبرنا :قال فالن ،حدثنا فالن وفالن وفالن

جعل بعض طالب العلم أو بعض أهل العلم أهل الصنعة يعتنون بمسلم أكثر من عنايتهم 
فتجد اإلمام مسلم  ،لفاظ الشيوخويفرق بين أ ،لماذا؟ ألنه يفرق هذه التفريقات الدقيقة ،بالبخاري 

 ،م بمثل هذا، إنما يعنيه نظافة األسانيدتها، والبخاري ال يواحد   ايذكر الفرق ولو كان حرف  
 ،ونقص فالن ،زاد فالن :ويقول ،وسالمة األلفاظ، بينما اإلمام مسلم يفرق بين ألفاظ الشيوخ

د البخاري، ئيأخذ عليه زوا ثم ،فيجعل مدار ومحور البحث على صحيح مسلم ،ولو حرف واحد
وهو  ،مع أن أهل العلم قاطبة إال من ندر على ما تقدم يفضلون صحيح البخاري على مسلم

فالذي ينبغي أن يكون المحور محور البحث صحيح  ،أصح منه في قول جماهير أهل العلم
بهذه الدقة إذا كان مسلم  ،ويستفاد من زوائد مسلم على البخاري  ،البخاري، وتنقل زوائد مسلم
يعني  ؟ظ الشيوخ فلماذا ال يقدم على البخاري اف، والتفريق بين ألفي التفريق بين صيغ األداء

 :يعني يقول القائل ؟هل لمن قدم صحيح مسلم من هذه الحيثية هل له وجه أو ليس له وجه
 تشــــاجر قــــوم فــــي البخــــار  ومســــلم  
ــــا  البخــــار  صــــحة ــــي: لقــــد ف  فقل

   ج

 دم  لــــــــد  وقــــــــالوا: أ   يــــــــن تقــــــــ 
 كمــا فــا  فــي حســن الصــناعة مســلم  

  ج
هو يعتني  ؟هل أعتني بصحيح مسلم أو بصحيح البخاري  :يقول يعني إذا استنصحك شخصك

حدهما، كان بعض المركز مركز البحث، ومحور البحث أ فيجعل ؟لكن ما الذي يقدم ،بالجميع
ويحذفون  ،غير تكرار ، فيأخذون صحيح مسلم منايقدمون مسلم  حفظ خوان الذين يعتنون بالاإل

ال شك أن تدريب  ،لكن الذي ينبغي هو العكس ،ثم يأخذون زوائد البخاري  ،أسانيد متون مسلم
بين  اليتخرج الطالب جامع   ؛تمرينه على صحيح البخاري أولى ،الطالب على صحيح البخاري 

لفاظ أدق من عنى بهذه الدقائق ال يعني أنه حتى في األيُ اإلمام مسلم وكون  ،الفقه والحديث
 ،ال يعني هذا؛ ألن الجميع يستوون ويجتمعون ويتفقون على جواز الرواية بالمعنى ،البخاري 

وهذا صنيع  ،دام الرواية بالمعنى جائزة فما معنى أنني أعتني بلفظ شيخي دون من فوقه وما
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اظ أللفيعتني با ؟من فوقهاه شيوخه، لكن ماذا عهو يعتني بصيغ األداء حسب ما رو  ، مسلم
بالمعنى جائزة الرواية  ؟لكن ماذا عن أربع طبقات قبل شيوخه ،ه شيوخها الدقيقة حسب ما رو 

إال في فيه فرق ، يصير هناك فرق؟ ما يصير ئ اما سوينا شي اإذ   ،عند البخاري وعند مسلم
شيوخ مسلم فقط، البخاري ال يدقق في ألفاظ الشيوخ، مسلم يدقق في ألفاظ  - ألفاظ الشيوخ

 ،ما سمعه من أجل أن يعتني به ؟هل يعتني به مسلم ؟، لكن ماذا عن لفظ شيخ الشيخالشيوخ
ن هذا الفرق، بي   ،وصار بينهما فرق  هو سمع هذا اللفظ من شيخه فقط، وسمعه من شيخ آخر،

ويتفق مع البخاري في جواز  ؟والشيخ الذي قبله ا عن شيخ الشيخ، والشيخ الذي قبله،وماذ
البيان في طبقة ب ، كون مسلم يعنىاختالف هما في اينئٍذ يكون المنهج واحد  وح ،الرواية بالمعنى

مع قول جماهير أهل العلم أن صحيح البخاري  ؟فماذا عن بقية السند واحدة، طبقة شيوخه
واألحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من األحاديث المنتقدة  ،أنظف في األسانيد والمتون 

ح البخاري من دقائق العلوم من فقه اإلمام البخاري الذي هو فقه في صحيح مسلم، وفي صحي
النفائس ل الصحابة والتابعين من الدرر الغوالي و امن أقو و  ،ومن اآلثار الموقوفة ،أهل الحديث

 .في مسلمالعوالي ما ال يوجد نظيره 
أن نشير إليها  وال مانع من ا،ها وشرحناها مرار  ابطريقة بين على طالب العلم أن يعنى بالبخاري ف

 ،األعمال بالنيات :يعني يأتي إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث األول، يبدأ بحديث ،إشارة
ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه، فيجد البخاري خرج الحديث في سبعة مواضع، ينظر في 

ينظر ثم ينتقل إلى الثاني و  ،الموضع األول وبما ترجم اإلمام البخاري عليه في الموضع األول
اإلسناد في والفرق بين  ،في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثاني

في موضعين بإسناده ومتنه إال في نحو  األن البخاري ال يكرر حديث   الموضع األول والثاني؛
أكثر من سبعة من  اكرر الحديث بإسناده ومتنه في نحو عشرين موضع   ،فقط اعشرين موضع  
ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به  ،ع، هذه نادرة وقليلةآالف موض

فينظر في الموضع  ،أو الثالث والرابع ترجم به في الموضع األول والثانيالبخاري غير ما 
، ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني ،األول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث والترجمة

ويقرن بين ألفاظ المتن هنا  ،ويقرن بين الترجمة والحديث ،لكلثاني كذينظر إليه في الموضع ا
واالختالف بين اإلسنادين وبين الترجمتين ثم ينتقل إلى الموضع الثالث والرابع  ،وهناك

وافقه  اثم ينظر من وافق البخاري من األئمة فيجد مسلم   ،والخامس والسادس والسابع وهكذا
ويدون هذا في موضع واحد  ،مسلم مثلما نظر إلى البخاري فينظر في  ،على رواية الحديث

د والترمذي ، ثم بعد ذلك ينظر في أبي داو يجمع فيه الكتب الستة ،عنده في كتاب يؤلفه لنفسه
في الحديث األول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا  ،وهكذا وابن ماجهوالنسائي 
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صحيح البخاري على هذه الطريقة إلى أن ثاني من الحديث الالحديث، ثم بعد ذلك ينظر في 
ينتهي من الكتب، وفي األخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس من صحيح مسلم 

بما يتفق  ،ويقرنها بالسنن األربعة ،يعتني بها ،يكون الباقي زوائد على البخاري  ،مقدار النصف
ن قد درس أكثر أحاديث سنن ى من مسلم يكو فيه مسلم مع السنن األربعة، ثم بعد ذلك إذا انته

ى الترمذي، ثم النسائي، بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السنن، ثم ينتقل إل أبي داود، فيعنى
، وكفيل لطالب العلم الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر عليها تحتاج إلى صبر ثم ابن ماجه

س سنوات، لكن ليس بكثير أن ينفق على ومعاناة، قد يأخذ الطالب في هذه الطريقة يمكن خم
، ايوضح بعضها بعض   اتألن الرواي ا؛وفهم   اواستنباط   اا رواية ودراية وفقه  هالكتب الستة فيفهم

ما ينتهي من ، فيأتي فيها من الجمل المجملة في البخاري تجدها مبينة في سنن النسائي مثال  
فقه أهل  ،وعقله وفهمه وفهم فقه السلف ،الكتب الستة بهذه الطريقة إال وقد وعى ما فيها

لكن هذا ال شك أنه لو  ،فقه علم فقهاء األمصار يعتني به ،الحديث مع عنايته بفقه األئمة
عمل هذه الطريقة ولو استمر فيها خمس سنوات فإنها ليست بكثير على الكتب الستة أن ينفق 

 ماذال :ن بعض الناس يقولأل ن عمله بيده أفضل من عمل غيره له؛فيها خمس سنوات، ويكو 
لستة الخمسة مع الموطأ، لماذا وقد جمع الكتب الخمسة أو ا ؟أعمل وجمع األصول موجود

كونك تتعب  ،ال يا أخي كونك تعاني :نقول ؟وأنا بإمكاني أقرأ جامع األصول بشهرين بعأت
نا إلى والذي جر  ،على هذا العلم هو الذي يرسخه في ذهنك ويكون البداءة بصحيح البخاري 

بعض من ينتسب إلى هذا العلم يوصي و الكالم في هذه المسألة هو أن بعض طالب العلم 
العكس، يعتني  :وأنا أقول ،بصحيح مسلم ثم يقول: زوائد البخاري تأخذ منه على مسلم

ثم زوائد الترمذي  د على الصحيحين،ئد أبي داو بصحيح البخاري وتأخذ زوائد مسلم، ثم زوا
 زوائد النسائي على األربعة وهكذا.  على الثالثة، ثم

 :يقول
ـــــــ ا أعـــــــادا  وبعـــــــو مـــــــن قـــــــال ب

 

 ................................... 
 

على الشيخ،  ةوأخبرنا للقراء ،سماع من لفظ الشيخلفجعل حدثنا ل الصيغتينيعني من فرق بين 
 .وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي  ،أي بهذا التفريق ،وبعض من قال بذا

ـــــــ ا أعـــــــادا  وبعـــــــو مـــــــن قـــــــال ب
 قراءة الصحي .....................   ج

 

 . "حتى عادا"صحيح البخاري 
 : أخبركـــــــافـــــــي كـــــــر مـــــــتن قـــــــا    

 : حــــــــــــــدثكاإ  كــــــــــــــان قــــــــــــــال أو      جج 
 

يعقوب الهروي قرأ صحيح البخاري على شيخه قائال  فيه حدثك فالن، أو حدثك  محمد بن
من صحيح إلى آخره إلى أن انتهى  ..حدثنا :قال ،يديعن البخاري قال: حدثنا الحم ي بر الفر 

إلى آخر اإلسناد، حدثك  ..عن البخاري قال: حدثنا فالن البخاري بهذه الطريقة حدثك الفربري 
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منه أن  االطريقة، ظن   هو بهذهإلى أن انتهى من الكتاب و  ،إلى آخره ..حدثنا :الفربري قال
والتحديث مناسب للسماع، فلما  : حدثكذلك قالول ؛شيخه قد سمع البخاري من لفظ الفربري 

بطريق القراءة عليه أعاد الصحيح من أوله  ،علم أنه أخذ الصحيح عن الفربري بطريق العرض
 ه مبالغة في التفريق بين اللفظين.هذ ،حدثك بأخبرك اإلى أخره، مغير  

ـــــــ ا أعـــــــادا  وبعـــــــو مـــــــن قـــــــال ب
 ...................  في كر متن قا    

 الصـــــــــحي  حتـــــــــى عـــــــــاداقـــــــــراءة  
................................... 

 عنه بطريق السماع يعني لظنه أنه سمعه أو تلقاه "إ  كان قال"الفربري  "أخبرك"حال 
................................... 

 : حــــــــــــــدثكإ  كــــــــــــــان قــــــــــــــال أو      جج 
 

وفي  ،اري من أوله إلى آخرهفأعاد البخ ،الفربري ثم تبين له أنه تلقاه عنه في طريق العرض
 :الحافظ العراقي "قلي" ربري كل حديث يقول: أخبرك الف

 ...........و ا رأ  الــــ ين اشــــترطوا
 إعـــــــــادة اإلســـــــــناد وهـــــــــو شـــــــــط      ج 

 

يعني اآلن وأنت تقرأ على شيخ من  رواية إعادة اإلسناد في كل حديث،الذين اشترطوا في ال
أخبرك فالن  :أو تقول ،فالن إذا كان رواه بطريق السماعالشيوخ تقرأ عليه إسناده تقول: حدثك 

حدثنا  :حدثنا الحميدي قال :عن فالن عن فالن عن فالن إلى أن يصل إلى البخاري قال
بعضهم اشترط إعادة  ،إلى آخره، ثم في الحديث الثاني ما يعيد اإلسناد مرة ثانية ..سفيان

بينه وبين البخاري خمسة  المعاصرينيعني لو يفترض أن شخص من  ،اإلسناد في كل حديث
هل يشترط في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح ، أو أكثر عشر راوٍ 

عاصر من أوله إلى العرض أن تقرأ إسناد هذا الشيخ المتأخر الم البخاري لترويه عنه بطريق
 ،اد من أوله إلى آخرهبعضهم اشترط أن يقرأ اإلسن ؟ه مرة واحدة والباقي مثلهالبخاري، أو تقرأ 

يعني  ،وال قيمة له ،إفراط ،مجاوز للحد ""وهو شط    :-تعالى رحمه هللا-وهذا كما قال الحافظ 
 .هذا التكرار ال قيمة له

ــــــــ ين اشــــــــترطوا ــــــــي: و ا رأ  ال  إعــادة اإلســناد......................    قل
  ج

مع اتحاد  ،ما يختلف ،سند متحديعني في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، ال
ال لكان يكفيه أن يقول: من  ،أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري وينتهي اإلشكال السند وا 
أخبرك الفربري  ،أخبرك فالن ،وال تكرير الصيغة في كل حديث ،غير إعادة قراءة جميع الكتاب

مجاوز  وعنتط تشديد، حديث شط كل يعني االشتراط اشتراط اإلعادة في "وهو"عن البخاري 
 المعاصر أو ما يقرب من عشرين راوٍ بين  وفيه أكثر من عشرين راوٍ اإلسناد  يعني قراءة ،للحد

تكرار هذه  ،بين المعاصر وبين البخاري قراءة البخاري كله أسهل من قراءة هذه األسانيد
سبعة آالف  من أن تعنى بهذا وتكرر بدال   ،األسانيد سبعة آالف مرة، ال شك أن هذا شطط
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يق العرض تقرأ إسناده مرة الكتب الستة كلها، لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطر  ، تقرأمرة
أو  ،أو أنبأك إن كان بطريق اإلجازة ،العرض واحدة فتقول: أخبرك إن كان رواه بطريق

 إلى آخر اإلسناد مرة واحدة تكفي.  ..أو تروي عنه إجازة عن فالن عن فالن عن فالن ،أجازك
 ..وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. للهم صل   ا
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم. 

، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 به أجمعينوصح

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 ايريعــفت

 اَضاااااااااار   لَ ْصااااااااااألَ ا كَ َساااااااااامْ أَ  نْ وا إ  ُفاااااااااالَ تَ خْ اوَ 
 هْ ُلاااااااااااااط  بْ يُ  ل  وْ ُصاااااااااااااألُ ا ار  ظَّااااااااااااانُ  ُض عْ بَ َفااااااااااااا
ااااااااااااا هُ ارَ تَااااااااااااخْ اوَ   دْ َمااااااااااااتَ عْ يُ  مْ َلاااااااااااا نْ إ  َفاااااااااااا خُ يْ لشَّ
ااااااااااااااا تَ كَ َساااااااااااااا نْ إُفااااااااااااااوا لَ تَ خْ اوَ   مْ َلااااااااااااااوَ  خُ يْ لشَّ

ْيُح كَ اَوْهاااااااااااَو  اااااااااااح   عْ َنااااااااااامَ  دْ َقاااااااااااوَ  اي ااااااااااااف  لصَّ
 ي(از  لااااااااااااارَّ ا مُ يْ لَ ُسااااااااااااا ح  تْ َفااااااااااااالْ ا)أُباااااااااااااو  ه  ب ااااااااااااا
 لُ َماااااااااااعْ يُ  :قاااااااااااال( وَ رٍ ْصاااااااااااا )أُباااااااااااو نَ ذَ َكااااااااااا
ااااااااااا دْ ي َقاااااااااااذ  لَّاااااااااااا ارَ تَاااااااااااخْ ا مُ ك  اْ َحااااااااااالْ اوَ   ادَ َعه 

َثن ي ف ااااااااااا  ادَ رَ َفااااااااااانْ ا ثُ ْياااااااااااحَ  ظ  ْفااااااااااالَ لْ اي َحااااااااااادَّ
 اَناااااااااااارَ بَ خْ أَ  لْ ُقاااااااااااافَ  عْ مَ ْسااااااااااااتَ  نْ إ   ض  رْ َعاااااااااااالْ اوَ 
 اَيااااااااااااو  ( رُ بٍ ْهااااااااااااوَ  ن  ْبااااااااااااا) نْ َعاااااااااااا هُ وُ ْحاااااااااااانَ وَ 
ااااااااااااوَ   هْ دَ ْحااااااااااااوَ  انَ أَكاااااااااااا ذ  ْخاااااااااااألَ اي ف اااااااااااا كُ لشَّ
 انُ طَّااااااااااااااااااااااااقَ لْ ارأى  نْ ك اااااااااااااااااااااااالَ  لٌ َمااااااااااااااااااااااااتَ حْ مُ 
 دْ َقااااااااا ةَ دَ ْحاااااااااوَ لْ اوَ  الَ ا َقاااااااااَمااااااااا ه  خ  يْ ي َشاااااااااف ااااااااا
 دْ رَ وَ  اَظ   ْفاااااااااااالَ  عْ ب ااااااااااااتَّ ا(: دُ َمااااااااااااحْ )أَ  الَ َقااااااااااااوَ 
 افَ ن   ا ُصاااااااااااااااااااَمااااااااااااااااااايْ ف   الَ دَ ْباااااااااااااااااااإلا عَ َنااااااااااااااااااامَ وَ 
 ى رَ ا َجااااااااااااااااَماااااااااااااااا ه  ْيااااااااااااااااف  ى فَ وَّ َساااااااااااااااا هُ نَّاااااااااااااااأَ ب  

 ب  َلاااااااااااااااااااالطَّ او ى ذُ وَ ا رَ َماااااااااااااااااااايْ ا ف  ذَ  نَّ أَ ب اااااااااااااااااااا
 

 
ـــــــاوَ  ـــــــح  يَ   َ  خ  ي  لشَّ ـــــــ ظ  َف ـــــــَم ـــــــ د  ا َق  اع ر َض
ــــــــــــــــــك  أَ وَ  ــــــــــــــــــل م  ا ر  َث ث  َح ــــــــــــــــــه    نَ ي  د   َبل   َيق 
ــــــــــــــــم  م   ــــــــــــــــ ه  ك  س  ــــــــــــــــا كَ ل   َ َف  د   رَ  ا   مَ لسَّ
 م  َظــــــــــــــع  م  ل  ا رآه  َفــــــــــــــ اظ ــــــــــــــف  لَ  رَّ ق ــــــــــــــي  
ـــــــبَ  ـــــــم   ر  اه  لظَّـــــــاأولـــــــي  و  ع   ع  َطـــــــقَ وَ  ه  ن 

ـــــــــــ ـــــــــــو إ   مَّ ث  ـــــــــــ)أب  رَ ا ا   حَ س  ـــــــــــي   (   از  لش  
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأل  وَ  ه  ب  ُ  َف ل  ا اء  دَ  َ ا ا  َ وَّ

ــــــــــلَ عَ  ــــــــــاَر َثــــــــــك  أَ  ه  ي   اَ دَ اي ف ــــــــــ    و  ي  لشُّ
ـــــــــــــــــج  اوَ  ـــــــــــــــــ ع  َم ـــــــــــــــــإ ا تَ  ه  رَ ي  م  َض  ادَ دَّ َع

ــــــــــــار  أو قَ  ــــــــــــرَ بَ خ  )أَ  ا    انَ َســــــــــــح  تَ س  اي( وَ ن 
ـــــــــــوَ ل  اب   َ  ي  َلـــــــــــوَ  ــــــــــــرَ  ن  ك ـــــــــــلَ  ب  اج   ايَ ض 

ـــــــــ ـــــــــَواه   ع  أو َم ـــــــــار  تَ ع  افَ   س  ـــــــــوَ ل  ا ب  ه  دَ ح 
ــــــــــجَ ل  اَ   ان  َســــــــــن  إل    ا مَ ا أو  َهــــــــــَمــــــــــي  ف   عَ م 
ـــــــــاخ   ـــــــــ ارَ َت ـــــــــهَ ي  بَ ل  اا ي  َ ف  ـــــــــتَ ع  اوَ  يُّ ق   د  َم
ـــــــــــــل   ـــــــــــــ خ  ي  لشَّ ـــــــــــــدَ ي أَ ف  ـــــــــــــتَ   َ وَ  ه  ا     د  َع
ـــــــــــا ـــــــــــلَ  خ  ي  لشَّ ـــــــــــحَ  ن  ك  ـــــــــــر  او  ع  رَ     ي   اَف

ــــــلنَّ اي ف ــــــ  ى رَ َيــــــا فَ  َ  ع  َمــــــوَ  ،ىنَ ع  مَ ل  بــــــا   ر  ق 
ـــــــ ـــــــ  َ  ظ  ف  لَ ال  ب  ـــــــع  َضـــــــا وَ َم ـــــــك  ي ال  وا ف   ب  ت 
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الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين، أما بعد:

لما تكلم على القسم األول والثاني من أقسام طرق التحمل  -رحمه هللا تعالى-لناظم فإن ا
األول منها األول والثاني ذكر تفريعات ثمانية تتعلق بالقسمين، يعني يشترك فيها ….. الثمانية

 القسمان، فلم يجعلها بعد األول لتعلقها بالثاني كتعلقها باألول، فالفرع األول أشار إليه بقوله:
ا مصدر، بمعنى اسم  "إن أمسك ا صر رضا"يعني أهل العلم  "واختلفوا" يعني مرضي رض 

الفاعل أو اسم المفعول؟ بمعنى اسم المفعول، المرضي أصله مرضوين، نعم، اسم مفعول، 
 يعني من ارتضاه أهل التحقيق، 

 واختلفـــــوا إن أمســـــك ا صـــــر رضـــــا
ــــد عرضــــا   ج  والشــــيخ   يحفــــظ  مــــا ق

  ج
بالضبط  إن أمسك ا صر رضا" ا"واختلفو ، أو ما قد عرضا عليه، يجوز هذا وهذا هذا الرضا

يعني الطالب، عليه الذي يقرأ عليه،    يحفظ ما قد عرضا" -حينئذٍ - "والشيخوالثقة واإلتقان 
ويعرض عليه حديثه، وال هو ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أو ال يصح؟ ألن الشيخ ال 

ال العرض ال يخلو إما أن يكون حافظ ا ضابط ا متقنن ا لحديثه في صدره، يخلو كما تقدم في ح
هذا ال يحتاج إلى أصل؛ ألنه يحفظ حديثه، لكن إذا كان ال يحفظ حديثه، بل ضبط حديثه 
ضبط كتاب ودونه وأتقنه وحافظ عليه فلم يخرجه من يده إال إلى ثقة يؤمن منه التحريف 

نما يكل ذلك إلى طالب رضا ثقة، ال يغفل عن  والتغيير، ومع ذلك ال يمسك األصل بيده، وا 
متابعة القراءة، فهو مرضي وموثوق، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت ا كبير ا على ما سيأتي في 

 الفروع الالحقة ال سيما الخامس. 
نما وكل اإلمساك  إمساك -ما الحكم إذا كان الشيخ ال يحفظ حديثه وال يمسك هو بأصله وا 

 إلى ثقة بجانبه؟ اختلف في ذلك أهل العلم  -األصل
 فـــــــبعو نظـــــــار ا صـــــــول يبطلـــــــه

 ج 

 ................................... 
 

يبطل هذا السماع، يبطل هذا الطريق؛ ألن وجود الشيخ حينئٍذ كعدمه، يعني يكفي الطالب إذا 
يرد على  كان الطالب ثقة ومرضي وبيده أصل الشيخ فوجود الشيخ مثل عدمه؛ ألن الذي

كإمام الحرمين الجويني والمازري، بل نقله  "فبعو نظار ا صول"القارئ هو الطالب ال الشيخ 
الحاكم عن مالك وأبي حنفية؛ لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرواية من الكتاب، 

وأبي وأنهما ال يعتدان إال بما حفظه الشيخ، وال يعتدان بضبط الكتاب، هذا مذكور عن مالك 
 ذكورا منهم إمام الحرمين الجويني والمازري، قال: "فبعو نظار ا صول يبطله"حنفية، طيب، 

................................... 
 ج

 وأكثـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدثين يقبلـــــــــــــــه 
 ج
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بل هو الذي عليه عملهم كافة، الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث، قد يقول قائل 
ول والخالف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخالف فيها : إذا كان الق-وقد قيل-

بين أهل الحديث والنظار وأهل األصول الذين عنايتهم بالكالم، وما يتعلق به أكثر من عنايتهم 
إن  غيرهم ممن صرح بقوله:ا بين أهل الحديث أهل الشأن وبين كيف ننصب خالف   بالنص،

وتأثير علم الكالم في مؤلفاته  ،ته بعلم الكالم وما يتبعهوعناي ؟بضاعته في الحديث مزجاة
ونقل  ؟كيف ننصب الخالف بين هؤالء النظار وبين علماء الحديث ،بل في عقيدته ،ظاهر

 ؛كثير في كتب المصطلح ،في األصل أهل كالمفي الجملة وهم  ،أقوال األصوليين وهم نظار
قيدة والسنة ينادي بتنظيف كتب علوم ولذا ينادي بعض طالب العلم أهل الغيرة على الع

وأن هؤالء ال يستحقون أن يذكروا في كتب  ،المتأثرة بعلم الكالم ةالحديث من المسائل األصولي
أئمة هذا الشأن، والحافظ العراقي وهو من أهل الحديث  ،الحديث الذي معوله على أهله األئمة

  .أثري 
 يقااااااااااااااااول راجااااااااااااااااي ربااااااااااااااااه المقتاااااااااااااااادر  

 ج
 

 ين األثااااااااري عبااااااااد الاااااااارحيم باااااااان حساااااااا 
 

 نعم؟  ؟كيف ينصب الخالف بين النظار وبين أهل الحديث ،أهل الحديث ،هو من أهل األثر
 طالب:.........

هذا المسألة خالف بين إمام الحرمين وبين أئمة  ه،مدثبوت خبر أو علة هي ما هي بمسأ
، أقوال الغزاليما تذكر  االكالم، كالهما متأثر، وكثير  المازري متأثر بعلم  والشأن مثال  أ

واعتماده على الموضوعات والضعيفة كثير، فكيف يقبل قوله في  وبضاعته في الحديث مزجاة،
 ؟!يعني إذا قبلنا قوله في أصول الفقه فكيف نقبل قوله في أصول الحديث ؟!أصول هذا العلم
ا من قيمة لماذا؟ ألننا إذا قللن ،ولها حظ من النظر في الظاهر ،ولها بريق ،يعني دعوة قائمة

من يشتغل بعلم الحديث من المتأخرين ممن فرغ نفسه لعلم الحديث وجعلناهم عالة على 
يعني كثير من طالب العلم في دعواهم الجديدة يقللون  ،وهم أهل حديث ،المتقدمين من األئمة
، وغيره ممن جاء من المتأخرين ممن قعدوا وضبطوا قواعد هذا الفن ،من شأن ابن حجر

عن عصور  األن ابن حجر وغير ابن حجر ممن جاء متأخر   حيح في الجملة؛وكالمهم ص
بل هم حفاظ، حفاظ  ،فإذا كان مثل هؤالء يتكلم فيهم مع اهتمامهم ،الرواية عالة على األئمة

فما بالك بعلماء الكالم الذين لهم حكم عند  ،الحديث في العصور المتأخرة، يقلل من شأنهم
حكمي في أهل الكالم أن  :عليهم بأحكام شديدة، الشافعي يقوليحكمون  ؟!أئمة هذا الشأن
الحديث  ، ثم بعد ذلك نأتي إلى كتب علوموأن يطاف بهم في األسواق ،النعالو يضربوا بالجريد 

ال مردودة؟ أوال    :ونذكر أقوالهم ونجعلها في مقابل أقوال أئمة هذا الشأن، الدعوة هذه مقبولة وا 
لماذا  :وهذا معروف، قد يقول قائل ،الفقهأصول صول علم أصل من أقطب و  مبحث السنة

وتبنى عليها  ،األحكام األصول التي تستمد منها ،يقحمون علوم الحديث في كتبهم أصول الفقه
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ألنه لو قبلت هذه الدعوة  ؟يبحثون  فيكالسنة ف وابحث، فإذا لم ياألحكام هي الكتاب والسنة
جاءنا أهل القرآن  ،واتركوا هذا لعلماء الحديث ،األصول ألغوا ما يتعلق بالسنة من كتب :وقلنا
، اهعنا في ممى إال القياس و ألصول الفقه؟ ما يبق ىيبق ماذاألغوا ما يتعلق بالكتاب،  :قالوا

، وعلماء على الكتاب والسنة وال شك أن المعول في االستنباط ،واألصول المختلف فيها
 ،ال شك أن معولهم على الكتاب والسنة -ألصولفن ا- صول الذين قعدوا قواعد هذا الفنألا

: إنه قد يقول قائل ،واستنباطهم على الكتاب والسنة، فال بد أن يدرسوا ما يتعلق بالكتاب والسنة
يدخل أقوالهم أن لكن من له عناية بالحديث  ،في كتبهم األصولية ما دام هذا شأنهم يذكرونه

علوم الحديث  :ولسنا بحاجة إلى أقوالهم، نقول ،هممع أن أقوال أئمة هذا الشأن تغني عن أقوال
وهذا ال مدخل فيه ال للجويني وال للرازي وال للغزالي وال لغيرهم  ،ما معوله على النقل المحض

ألن  ؛يعني ما معوله على النقل المحض هؤالء ال قيمة ألقوالهم فيه ،نعم ،منها وال لآلمدي
 ييعني اآلمد وفي كثير من األمور، ،ل واالعتقادوعليهم مالحظات في العم ،بضاعتهم مزجاة
ن كان بعضها ال يثبت ،في ترجمته أمور وأن  ،نه ال يعتني بالصالة مثال  عنه: إمما قيل  ،وا 

 ،فدل على أنه لم يتوضأ ،كما هو ووجدوه وجاءوا بعد أيام ،الطالب وضعوا على رجله حبر
ة نقلية محضة فال نت المسألاإذا كأنه ، المقصود كثير ممن ترجم له انفاه لكن هذه الدعوى 
ذا كانت المسألة مما يدخلها الرأي والنظر فتذكر أقوالهمعالقة لهؤالء ب ألنهم من أهل  ؛ها، وا 

ال لقلنا ،ومن مسائل هذا الفن ما يدخله النظر ،النظر جميع من يأتي بعد المتقدمين ال  :وا 
وا وما زال ،بعض المسائل في هذا الفن عالقة له بهذا الفن، لكن كم أتى من المتأخرين وحرر

 ،نصيب وحظ من النظر افدل على أن بعض المسائل له ،وقتنا هذا يتتابعون على هذا إلى
ام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما إلى اإلم حها باألمس يعزو ابن الصالالمسألة التي ذكرنايعني 

تصال والمؤنن على االنقطاع، معنعن على االفيحمالن الن بين السند المعنعن والمأنن، اقر يف
، من لفظهم أو استنباط؟ استنباط من أحكامهم مهل ابن الصالح اعتمد في ذلك على نقل عنه

وذكرنا المثال باألمس قصة  ،أكثر المسائل التي تدرس إنما هي استنباط من أحكام األئمةو 
 -لصالة والسالماعليه -عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي  :ني حينما قال، يععمار
 ،-صلى هللا عليه وسلم-مر به النبي  اوالرواية األخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار   ،مر به
ذا فهم ابن ه ،والسبب اختالف الصيغة ة،هذه منقطع اوأن عمار   ،متصلة: عن عمار هذه قالوا

 :ظ العراقي فيما تقدمفاالصالح؛ ولذا قال الح
.................................... 

 

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
 

ال على  ، لماذا حكم تحتاج إلى نظرنقل؟ هذه مبناها على نظر، هذه مبناها على نظر وا 
؟ حكما وعلى الثاني منقطع ،أنه متصلطريق األول بال اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة على
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عن  الكنه يرويه ،ألن محمد بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة ؛صالعلى الطريق األول باالت
 فحكىلم يشهد القصة تابعي وحكم على الطريق الثاني ألن محمد بن الحنفية  ،صاحبها
ال  ،ما رواها عن صاحبها ،القصة ال على ا  معوله على النقل و هذا هل  ؟بظاهر ليسظاهر وا 
دراك يمكن يذكر قوله في هذا ؟النظر ر إلعادة النظ اوح  تما زال المجال مف ،كل من له نظر وا 

 قال:ولذا  ؛في بعض القواعد من خالل أحكام األئمة والنظر فيها
 فـــــــبعو نظـــــــار ا صـــــــول يبطلـــــــه

 وأكثـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدثين يقبلـــــــــــــــه   ج
 

نظار األصول قالوا: ما الفائدة من شيخ ال يحفظ حديثه  ما أبطلهيعني حين ،ألنه يدخلها النظر
هذا الشيخ  :تاب، يقولون والذي يرد على القارئ الطالب ذا الممسك بالك ؟وال يمسك بأصله

 الكن أيض   ،هذه مسألة من حيث النظر مقبولة ،له داعي يجلس ما ،يروح يرتاح في البيت
، حاضر أقل األحوال يسمع الحديث ويقر القارئ على قراءته ،تروي عن شيخ حاضر ككون

هذه قرأ من حديثه ويقر القارئ على الشيخ الذي يسمع ما يُ  كون اتصال اإلسناد بوجود هذا
حكم باالنقطاع في حالة ما إذا غاب الشيخ وأمسك غيره بهذا األصل، القراءة أولى من أن يُ 

الشيوخ من وجوده مثل نعم من  ،وعلى كل حال وجود الشيخ مؤثر على أي حال وجوده مؤثر
 ،طالت أعمارهم إلى ما عندهم من الرواية؛ ألنها جاحتي إال أنه عدمه، عوام ال يفهمون شيئ ا

فيستفاد العلو  م،جاء بعده الرواية عنهم تسقط راوي ا ممنا حتى صارت أسانيدهم عالية، وعمرو 
صله ذا النوع من ال يقرأ وال يكتب، وأمن الرواية عنهم، وفي القرن السابع والسادس من ه
قد يكون أعمى، ووصل أمي ا مع كونه  ،موجود ومحفوظ ومقابل على األصل، وقد يكون أعمى

إلى أنه وصل إلى مرحلة من الشيخوخة والهرم إلى أنه ال يستطيع أن ينطق الحال ببعضهم 
مثل هذا ما  ،يقول برأسه كذا يعني نعم ايهز أصبعه إشارة إلى ال، وأحيان   افأحيان   ،بنعم أو ال

 ،ال تفيد إال مجرد إبقاء سلسلة اإلسناد التي هي خصيصة هذه األمة ؟الذي تفيده الرواية عنه
ال فوجوده م ثل عدمه، والعلو الذي يأتي من طريقه ال قيمة له، فتساهلوا في العصور وا 

أما في عصور الرواية ما يوجد مثل هذا الكالم، في عصور الرواية لما كان المعول  ،المتأخرة
بل مجرد ما يحس أهل العلم  ،على األسانيد ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكالم على األئمة

 .عن الرواية عنهبتغير فالن خالص يتوقفون 
..................................... 
 واختاره الشيخ......................

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر المحـــــــــــــــدثين يقبل  وأكث
.................................... 

 

 والمراد بالشيخ
ـــــــد إ  ابـــــــن الصـــــــ ح مبهمـــــــا  ج  كــــ)قال( أو أطلقـــي لفـــظ الشـــيخ مـــا  أري

 

وبعضهم لم  ،فيلَ ذكره عن نظار األصول ضعفه الحافظ الس   والخالف الذي  ،بن الصالحأي ا
  ،يعتد به
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 واختـــــاره الشـــــيخ فـــــ ن لـــــم يعتمـــــد
 

 ................................... 
 

 الطالب الممسك بأن كان غير ر ضا أو غير مرٍض.هذا 
 .......................ف ن لم يعتمد

 

ــــــــــــ لك الســــــــــــما  رد    ممســــــــــــكه ف
 

 ، فقد يسقط حديث ا،والشيخ ال يحفظ حديثه لممسك غير رضا،إذا كان ا ،د بهأي مردود وال يعت
 ماذال ، وهذا الطالب غير رضا، طيب غير رضايحصل تصحيف ،يسقط جملة من حديث

، إلمساك األصل اقد يكون أجير   ؟يمسك كتاب علم ويستمع وينصب نفسه لهذا األمر يءيج
ألن همه هذا  ن الرد على القارئ إذا أخطأ؛سكت عفإنه ال يؤمن أن ي فإذا كان غير رضا

 .ويريد أن يمشي األمور بسرعة ،األجر
يعني مردود ال يعتد به، والفرع  "ف لك السما  رد"فلم يكن ثقة  "ف ن لم يعتمد *** ممسكه"

 ...الثاني
 طالب:........

 .معروف حتى عن مالك، هو منقول عن مالك ،معروف نعم،
 طالب:........

 الخالف بين كل من له مدخل في هذا الفن، يعني في مسائل النقل المحض ماينصب نعم، 
ما تسمع من يعني ظر، قوله، يقبل قوله فيما يدخله الن ظر يقبله النفيما يدخل ،لهم عالقة

ألن للنظر مدخل فيها هل نلغي  ؛وا فيهاعدن حرروا بعض المسائل ودرسوها وأبشيوخ معاصري
الباب مفتوح، أما في  ،تقدم فيها الخالفيما في المسائل التي س ال ،ما نلغي ؟هذه األمور

 عليها ما فيه إشكال، ال مدخل ألحد.المجمع  ا،المسائل المتفق عليه
 :التفريع الثاني أشار إليه أو ذكره بقوله
ــــــم  واختلفــــــوا إن ســــــكي الشــــــيخ ول

ـــــ ـــــع اوهـــــو الصـــــحي  كافي  ـــــد من  وق
   ج 

ـــــــــــ  ـــــــــــر لفظ  ـــــــــــم ايق ـــــــــــرآه المعظ  ف
ــــي الظــــاهر ــــه وقطــــع بعــــو أول  ج  من

القراءة على الشيخ يقول القارئ: حدثك فالن عن فالن عن فالن عن  ،إلى آخره، العرض...
أو يقول: أخبرك فالن  ،يسأله إذا كان المقروء عليه الشيخ تحمل بطريق السماع ؟حدثك ؟فالن

ثك نعم، حد :أن يقول اهمقتضى ذلك ما دام يسأله مقتض ،إذا كان تحمل الشيخ بطريق العرض
نه ما دام من األئمة : إأو نقول ؟هل ننسب لساكت قول ؟ن سكتيقول: نعم، لكن إ ؟فالن

قال: ي !ناس يقرؤون وسكتال ؟للمجلس ، ما الذي جاء بهجاء لمجلس التحديثو ونصب نفسه 
عليه فقال له بعض من حضر: لماذا  كر عن اإلمام مالك، قرئ كما ذُ ؟! قولب لساكت سينما 

 افهذه المسألة أيض  ؟ علي   اإلى هذا المكان إال لتقرؤو  ي: ما الذي جاء بقال ؟نعم :ال تقول
يعني العلماء من  "واختلفوا إن سكي الشيخ"والخالف فيها ضعيف،  ،خالفية بين أهل العلم
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أخبرك  ارئ:المحدثين وغيرهم اختلفوا إن سكت الشيخ المتيقظ العارف بعد قول الطالب الق
 :نعم، أو أومأ بإشارة مفهمه برأسه :ما قاليعني  خ ولم يقر لفظ ا،الشيسكت إن اختلفوا  ؟فالن

  .إشارة مفهمه تقوم مقام نعم ، وال أشارما نطق صراحة ،أي نعم
 ا،ه المعظم كافي  فرآ  "وهو الصحي "من المحدثين والفقهاء  فرآه المعظم" ا"ولم *** يقر لفظ  

إلقراء السنة  مام ذي دين متصدٍ  ألنه ال يصح من إ ؛وهو الصحيح، يكفي في صحة السماع
"وهو ال يمكن أن يتصور مثل هذا  ،ويسكت ؟حدثك :ويقال ،هذامثل قر على خطأ في أن يُ 

منع منه بعض  "وقد منع *** بعو أولي الظاهر منه" في صحة السماع "االصحي  كافي  
 (.نعما)شترط النطق ببسكوت الشيخ في الرواية فا أولي الظاهر أي االكتفاء

 ........................وقــد منــع...
  ج  به أبو الفـت .......................

ــــه وقطــــع  ــــي الظــــاهر من  بعــــو أول
...................................   

أبو  -بعده الشيخ-ثم "ة يعافمن أئمة الش ،الشافعي "سليم الراز "أبو الفتح  اقطع بالمنع مطلق  
" هذان وافقا بعض الظاهرية في المنع، وهو الئق  ز ""الشيرالصرف للضرورة با إسحا  

بمذهب هؤالء الذين ال يعملون إال بالمنطوق، وأما ما يفهم من األحوال والقرائن ما يعملون 
لكن ماذا عن البعض اآلخر من  ،بد أن ينطق يقول: نعم ألن مذهبهم مذهب الظاهر، ال ؛بها

"وقطع ***  (نعما)بالعرض من غير تصريح ب وافقوا المعظم في تجويز الرواية ؟أولي الظاهر
ليم الراز " ايعني بالمنع مطلق   به أبو الفت "  .ثم بعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي  "س 

 ؟كيف يعمل به ،يعمل به ،أي بالمروي  ،وقال: إنه يعمل به ،وكذا أبو نصر ابن الصباغ
كما سيأتي في  ،هل العلموالرواية قول معروف عند أ  ن العملي، والتفريق بيعمل بالمروي 

اآلن المعظم من أهل  ،من هذا النوع ، فكان هذابها ا ُيعمل بها وال يروى اإلجازة والمناولة أنه
 وجمع ،لي الظاهرو ويعارضهم بعض أ ،الفقهاء يرون الرواية على هذه الصورةمن الحديث و 

في  ،يح مسلمونص النووي في شرحه على صح ،من أهل العلم ال يعتدون بقول أهل الظاهر
حد ؛ ألنه ال يرى القياس الذي هو أود( بأنه ال يعتد بقول دا85)الجزء الرابع عشر صفحة 

عناية فائقة تفوق : إن أهل الظاهر لهم عناية بالنصوص وخالفه آخرون وقالوا ،أركان االجتهاد
ألن بعض ؛ وجه ؟ ولكلال يعتد بقولهمماذا ل، تفوق عناية كثير من المتفقه، فكثير من المتفقه

 م،فيقبل قوله أهل الظاهر من أهل العناية بالنصأن  شك فهؤالء ال ،المسائل معولها على نص
 وأما إذا كان مستند المسألة على اجتهاد أو قياس فإن أهل الظاهر ال مدخل لهم في مثل هذا،

اية لم تصح الرو ن وا   -أي بالمروي -ولكنه قال: إنه يعمل به  ،وكذا أبو نصر وابن الصباغ
العمل بالمروي ونقله كرواية متصلة منك إلى المحدث  ،ألن التفريق بين المروي والرواية ؛به

في  اوجدت حديث   ،إذا صح ،أنت اآلن تعمل بحديث تجده في الكتب ،فرق  همن يروي هذا في
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وتقدم قول ابن  ما ترويه إال إذا كان لك به إسناد، ؟لكن ترويه ،صحيح البخاري تعمل به
 خير.

ـــــــــا       ي: و بــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــا   قلــــــــــ ـــــــــه إجم ـــــــــر ســـــــــوى مروي  نق
 ج

بل زاد على ذلك  ،وال تنقل من الكتب ،روايةه نقل اإلجماع على أنك ال تروي إذا لم تكن لك ب
جماع على خالفه واإل ،لكن هذا ال شك أنه تضييق ،روايةلك به  وال تعمل إال إذا كانت :قال

وأراد رواية ما قرأ أو سمع  ،لكقرأ كذداء لمن سمع أو برهان وغيره، وألفاظ األقائم، نقله ابن 
-الذي ذكره بقوله  ،لفظ األداء المناسب له هو األولعلى الشيخ األول يعني األول يعني قرأ 

 :-في درس األمس
 ج  وجاااااااااااااااودوا فياااااااااااااااه قااااااااااااااارأت أو ُقااااااااااااااار ي 

 

 ................................... 

ذا كان الرواية بطريق السماع سمعت والتفريع الثالث في  ،أللفاظ التي تقدم الكالم فيهاوا ،وا 
يقول: ومتى  ؟حدثني :ومتى يقول ؟حدثنا :التفريق بين الصيغ باإلفراد والجمع، يعني متى يقول

؟ الصيغ نا أنبأني؟ أنبأسمعت؟ ومتى يقول: سمعنا :ومتى يقول ؟أخبرني :ومتى يقول ؟أخبرنا
 :قولهباإلفراد والجمع، ذكره  تختلف بين

ـــــد عهـــــدا ـــــ   ق ـــــار ال  والحـــــاكم اخت
 حـــــدثني فـــــي اللفـــــظ حيـــــ  انفـــــرادا

   ج

ـــــــي ا دا  ـــــــر الشـــــــيو  ف ـــــــه أكث  علي
 واجمـــــــــــــع  ضـــــــــــــميره إ ا تعـــــــــــــددا

  ج
في صيغ  ، وأئمة عصرهيعني من شيوخه ،ختار األمر الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخالحاكم ا

ن معه وقت السماع ن لم يكبأ افي اللفظ حيث انفرد دحدثني فالن باإلفرا األداء وهي أن يقول:
بأن  احدثنا إذا تعدد :جمع ضميره فقلا ،الطالب في حال األداء في الصيغة اأيه غيره، واجمعْ 

حدثني باإلفراد، ومن  :ويقول ،فمن سمع وحده يقول: سمعت ،كان معك وقت السماع غيرك
حضر نه لم يمن الواقع يعرف أ هذا إذا كان على ذكرٍ  ،سمع ومعه غيره يقول: حدثنا فالن

حدثنا إذا كان يعرف أنه قد حضر معه  :وفي الصورة الثانية ،حدثني عند الشيخ إال هو يقول:
 : حدثنا.فيقول ،عند الشيخ جماعة

 حـــــدثني فـــــي اللفـــــظ حيـــــ  انفـــــرادا
 واجمـــــــــــــع  ضـــــــــــــميره إ ا تعـــــــــــــددا    ج

  ج
 .في القسم األول ،والعرض يعني األول في طريق السماع في الطريق األول

 و إن تســـــمع فقـــــر: أخبرنـــــاوالعـــــر 
 أخبرني................... اأو قار      ج

  ج
يعني إذا كان التحمل  ،بالجمع : أخبرنايعني في طريق العرض إن تسمع بقراءة غيرك فقل

 اوليس معك أحد   اتكن قارئ  إن أو  ،أخبرنا بالجمع :والحضور مجموعة تقول ،بطريق العرض
يقول ابن الصالح في  "واستحسنا" : أخبرني باإلفرادفقل ،تعرض على الشيخ ،تقرأ على الشيخ

هذا يعني ما نقله الحاكم عن الشيوخ عن شيوخه وأئمة عصره من التفريق بين صيغ األداء في 
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 :وقال ،واإلفراد والجمع من جهة أخرى استحسنه ابن الصالح ،حال العرض والسماع من جهة
 إنه حسن رائق. 

 ونحــــــوه عـــــــن ابــــــن وهـــــــب رويـــــــا
 

 ................................... 
 ج

والذي ذكرنا أنه أول من أوجد هذا التفريق بين صيغ األداء  ،ونحوه عن عبد هللا بن وهب
 ا.بمصر، ونحوه عن عبد هللا بن وهب روي
 ................عـن ابـن وهـب رويـا

 

ــــــــن رضــــــــيا  ــــــــب لك ــــــــي  بالواج  ول
 ج

 :أو قال ،حدثنا وهو بمفرده :يأثم إذا قال بمعنى أنه ،ليس ما تقدم من التفصيل بالواجب
حدثني في حال العرض، هذا  :أو قال ،أخبرني في حال السماع :أو قال ،حدثني ومعه جماعة

 لكنه ليس بالواجب، ؛مجرد استحسان
................................... 

 

ــــــــن رضــــــــيا  ــــــــب لك ــــــــي  بالواج  ول
 ج

نه هو ألاستحب عند كافة أهل العلم  ه رضيَ لكن ،التفصيل الذي تقدم ليس بالواجب عندهم
لكن إن نسي مع طول  ،من الواقع ما نسي هذا إذا كان الراوي على ذكرٍ  ،الذين يبين الواقع

ريق طحد؟ وهل كانت روايته عن هذا الشيخ ب، هل كان بمفرده أو كان معه أنسي وشك ،العهد
 ؟السماع أو بطريق العرض؟ ماذا يصنع

 أو مــــــع ســــــواه  فاعتبــــــار الوحــــــده  ج  ن وحــــــدهوالشــــــك فــــــي ا خــــــ  أكــــــا
 

 ،حدثني :ومقتضاه أن يقول؟ حدهخذ والتحمل من لفظ الشيخ أكان و إذا وقع الشك في حال األ
ا الفالم فيأتي بالجمع أو كان مع سواه ،أو مع سواه لماذا؟  ،يرمضعتبر الوحدة، فيأتي به مفرد 

 ،يأتي بالمتيقن ويطرح المشكوك فيهووجود من عداه مشكوك فيه، ف ،ألن وجوده مجزوم به
، فيأتي ووجود من عداه مشكوك فيه ،لماذا؟ ألن وجوده مجزوم به ،فاعتبار الوحدة محتمل
 "الجمع فيما أوهم اإلنسان   -اإلمام يحيى بن سعيد- "لكن رأى القطان   بالمتيقن ويطرح الشك

بالمجزوم به ويطرح الشك  وجوده ويشك في وجود غيره، فيأتيبوجه اإلفراد أنه يجزم  :قلنا
أي في حالة ما  "فيما"حدثنا أو أخبرنا  :يعني فيقول "الجمع"بن سعيد يحيى  ن  "لكن رأى القطا

حدثنا أو  :ما الذي قال ،يعني في لفظ شيخه هفي شيخ ،"اإلنسان"أي وهم وشك  "أوهم"إذا 
ال  ؟نعم لكن وجه الجمع ه،لماذا؟ وجه اإلفراد عرفنا ،معرأي القطان الجحدثني  الجمع أقل وا 
، والشيخ عليه وأنت حاضر ن الشيخ حدثك أو قرأت عليه أو قرئ ؟ الجمع يدل على أأعلى

ذا قلت:و كالمه موجه إلى المجموع،  حدثني أو أخبرني بلفظك هذا جزمت بأنك أنت المقصود  ا 
 شك أن هذه حدثني أو أخبرني ال :وهذه أقوى، إذا قلت ،بالتحديث على وجه الخصوص

يعني لما تجلس أنت والشيخ بمفردكما وال يوجد  ،خبرنا: حدثنا أو أصيغة أقوى من أن تقولال
ألنك بمرأى من  ؛شك أن هذه عناية من الشيخ فائقة تجعلك تهتم وتحضر القلب ثالث ال

وكونك  ،ام من الناس بإمكانك أن تتغافل في حال السماعئالشيخ بخالف ما لو كان معك ف



 
 

195 
 

495  
495 

 495 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

والشيخ  ،وأنا محل عناية من الشيخ ،نني بمفردي بين يدي الشيخإ :للناستفرد الضمير لتقول 
فإنك تخبر أنك من ضمن مجموعة  ،حدثنا أو أخبرنا :بخالف ما لو قلت ،قصدني بالتحديث

وهذا الوجه ظاهر، يعني وجود اإلنسان بمفرده عند الشيخ يكون حضور  ،تسمع والشيخ يحدث
ننظر الطالب في الجموع نجد منهم حن ن، و يختلف ،ال ؟ناسقلبه مثلما إذا كان مع فئام من ال

 ،محضر القلب وه ومنهم من ،ومنهم ينسخ على ما سيأتي ،ومنهم من ينعس ،من يلتفت
 يس تحديث الجمع مثل تحديث المفرد.سارح، فل وه ومنهم من

 ...................لكــن رأى القطـــان  
ــــال وال ــــي شــــيخه مــــا ق ــــدو ف  حــــدة ق

   ج

 أوهــــــــم اإلنســــــــان  الجمــــــــع فيمــــــــا  
ــــــد ــــــي واعتم ــــــي  ا البيهق ــــــار ف  اخت

  ج
قول القطان وأنه يختار الجمع، البيهقي اختار الوحدة،  حكىقول القطان البيهقي  حكىلما 

بعد حكاية قول القطان،  ،الوحدة مفعول مقدم، قد اختار في هذا الفرع البيهقي ،والوحدة قد
ال وما حكاه عن شيوخه وأ ،واعتمد ما اختاره الحاكم ئمة عصره، يعني وافق الحاكم على هذا وا 
ال بعد كثير، الحاكم أربعمائة وخمسة،  ؟يعني بينهما عشرين سنة، ال وين ؟فالبيهقي قبل وا 

الحاكم قبل، المقصود أنه يوافق الحاكم  ،يعني بينهما ثمانين سنة ،والبيهقي خمسة وثمانين
وال  ،لترجيح قوله اها وجيهةعلة التي أبدوكأنه ما رأى ال، طلع على قول القطان، وقد اعلى هذا

 .علة قوية ومتينة ا،شك أنه علة قوية ومتينة أيض  
 ا"اتبع لفظ  حمد بن حنبل: اإلمام أ "وقال أحمد": في التقيد بلفظ الشيخ، الفرع أو التفريع الرابع

"وقال خ يعني ال تتعد لفظ الشي "للشيخ في أدا ه و  تعد"ورد  االمحدث لفظ   ااتبع أيه ورد"
وفي تحديثه إياك وال تعد، وكان اإلمام أحمد  ،لك أحمد: اتبع لفظ ورد *** للشيخ في أدا ه"

ن  ،ويفرق بين حدثنا وأخبرنا ،يعتني بالفروق بين ألفاظ الشيوخ واألمثلة في مسنده كثيرة، وا 
صيغ  وهذه طريقة اإلمام مسلم التفريق بدقة بين ،كانت األمثلة في صحيح مسلم أكثر وأظهر

 مام أحمد.عند اإل اوهي موجودة أيض   ،األداء
 ومنــــــــــع اإلبــــــــــدال فيمــــــــــا صــــــــــنفا
 بأنــــــــه ســــــــوى ففيــــــــه مــــــــا جــــــــرى 
ـــــــــب  ـــــــــا روى  و الطل ـــــــــأن  ا فيم  ب

   ج 

ــــــــا  ــــــــ  راو  عرف ــــــــن حي  الشــــــــيخ لك
 فــــي النقــــر بــــالمعنى ومــــع  ا فيــــرى 
 ج   بـــــالفظ   مـــــا وضـــــعوا فـــــي الكتـــــب

 :قال لك ،حدثنا :قل ،حدثنا :لك الشيخ تقيد واتبع لفظ الشيخ، قال :اآلن اإلمام أحمد يقول
ومنع اإلبدال فيما "وأشرنا إليها فيما سبق،  ،أخبرنا، وهذه طريقة مسلم :قل ،الشيخ أخبرنا

 افيما صنف ،، اإلبدال إبدال حدثنا بأخبرنااأو ولذا منع اإلبدال فيما صنف ،يعني وكذا ا"صنف
البخاري ما  :وتقول ،تاب من كتب السنةيعني تأتي لنسخ ك ،يعني في الكتب المصنفة المدونة
 ما ،حدثنا :إن كان المؤلف كتب أخبرنا قل ،فأي لفظ يكفي ،يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا
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َباَرَها{ فرق  هما في ؟المانع َم     ت َحد     َأخ   هما فرق،بين التحديث واإلخبار ما [( سورة الزلزلة2)] }َيو 
مام الصنعة البخاري ما يرى ، لكن يقول لك: إدرس األمس وبينا ما بينهما من فرق دقيق في

لنفرق بين صيغتين ال أثر  ؛أخبرنا :وقال فالن ،األول حدثنا :فلماذا نثقل الكتاب قال ،فرق 
لبتة، حتى على القول بجواز الرواية فة ال يجوز التعرض لها بالتغيير اتفريق، الكتب المصنلل

لكن ابن الصالح اشترط أال  ،كره ابن الصالح وغيرهوذ الذي عليه الجمهور،هو بالمعنى و 
والرواية باللفظ في  ،ألن األصل الرواية باللفظ ؛يكون هذا التغيير بالمعنى في المصنفات

ال متعذرة ال عن فالن  اأما بالرواية اللفظية تنقل حديث   ؟المصنفات ممكنة وا  عن فالن إذا وا 
ذ ،تجوز روايتك بهذا المعنى كنت متأهال   فرق بين الال يرى ممن الشخص هذا ا كان وا 

 :تقول ،لكن إذا كان في كتاب مصنف، البخاري  ،التحديث واإلخبار انقل عنه حيثما شئت
ثم تأتي إلى صحيحه وتغير في هذه الصيغ  ،البخاري ما يرى فرق بين التحديث واإلخبار

ن هذا تحريف في الكتب أل ؟! ال، األمر فيه ضيق؛األمر فيه سعة :وتقول ،باعتبار أنه ال يرى 
وبعض الناس يسبق قلمه فيكتب لفظ  بل تبقى الكتب كما هي، ،وهو خالف األمانة ،وتصرف
أو يزوغ نظره من كلمة إلى كلمة من حدثنا  ؟أغير ماذال ،دام المعنى واحد ما :فيقول ،بدل لفظ

د و طمس وسال ا ؟طمس وأسود الكتاب والمعنى واحدأ ماذال :ويقول ،إلى أخبرنا فيكتبها
 ، ال يجوز التصرف في كتب الناس.الكتاب

المعنى في ب وكذلك رواية المتون  ،أخبرنا أو العكساا إبدال حدثنا ب "ومنع اإلبدال فيما صنفا"
 :يعني ابن الصالح، قالوا "ومنع اإلبدال فيما صنفا*** الشيخ" المصنفات ال تجوز بحال

التبديل  اله ما لم يقل، وأيض  و  فكأنه قَ  ،هماالحتمال أن يكون الراوي ممن يرى التفريق بين
ظ لتعطلت ولو اشترط اللف ،والرواية بالمعنى إنما جوزت لتعذر اللفظ في كثير من األحيان

ندرة من الناس، لكن من يتذكر  رواية كثير من األحاديث؛ ألن من يأتي باأللفاظ كم سمع
 ،ى ما سيأتي في الرواية في المعنىالمعروف عند أهل العلم عل هالمعنى ويسوق المعنى بشرط

 ة.ال شك أن هذا يوجد في الناس بكثير 
................................... 
 بأنــــــــه ســــــــوى ففيــــــــه مــــــــا جــــــــرى 

   ج 

 .............. لكـــن حيـــ  راو  عرفـــا 
 ج   فــــي النقــــر بــــالمعنى ومــــع  ا فيــــرى 

ا، تنقل عن بار وال يرى فرق  يعني بين التحديث واإلخ ،ى بينهمابأنه سو   اعرف لكن حيث راوٍ 
 ، ال تتعدوأنت تعرف أن البخاري ما يفرق بين حدثنا ،حدثنا فالن من قولهقال: أنه  البخاري 

حميدي بكذا، الو تجد في صحيح البخاري حدثنا الحميدي من قوله، حدثنا ، لإلى شيخ الشيخ
 ،أخبرنا الحميدي بكذا ي:قال البخار  :فتقول

 في النقر بالمعنى"***  "ففيه ما جرى يعني بينهما  بأنه سوى" "لكن حي  راو  عرفا ***
ألن المعنى واحد عند هذا اإلمام،  ؛إشكال هما في ،فإن كان مشافهة وهذا ال يرى التفريق انقل
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معنى جائزة ما لم تكن اللكن حيث يوجد في مصنفه يأتي ما اشترطه ابن الصالح أن الرواية ب
 .غير متعذرةألن الرواية باللفظ  صنف؛في م

يعني يجري في مثل  "ففيه ما جرى"بينهما  "بأنه سوى"بالبناء للمفعول  "لكن حي  راو  عرفا"
يعني ابن سيرين ال يرى الرواية بالمعنى  ،خاصة ما جرى من الخالف في النقل بالمعنىهذا 
أي  ا"  مع"في النقر بالمعنى و الرواية بالمعنى ففيه هذا الخالف ون والجمهور ير  ا،مطلق  

"إجراء هذا الخالف فيرى ابن الصالح بأن ذا أي الخالف  يعني مما  "فيما روى  و الطلب 
" ينقل من كالم الشيخ ،بالمشافهة ،تحمله باللفظ  "بأن  ا فيما روى" "  ما وضعوا في الكتب 

"بأن ذا يعني هذا الخالف   " ني مشافهة من شيخه يعبما تحمله باللفظ  "فيما روى  و الطلب 
 ؛يعني أصحاب التصانيف في مصنفاتهم في كتبهم ،ال يجري الخالف فيما وضعوا ما وضعوا"

وهللا  ،ا الخالف في الرواية بالمعنىهفإنه ال يجري في ،ألن ابن الصالح استثنى المصنفات
 .أعلم

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 .ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 
، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .به أجمعينوصح
 رحمه هللا-قال الحافظ العراقي  ،اإلكراملسامعين، يا  ا الج ل و اللهم اغفر لنا ولشيخنا ول

 : -تعالى



 
  

511 

 011 شرح ألفية احلافظ العراقي

اااااااااااااوا ف اااااااااااااُفااااااااااااالَ تَ خْ اوَ  اااااااااااااا ة  حَّ ي ص   اع  مَ لسَّ
 (يْ ب اااااااااااااااارْ حَ لْ ا) عَ ا( َماااااااااااااااايْ ن  ايي  رَ فَ ْسااااااااااااااااإل  ا)
 ل  ُقااااااااا ااَر   َباااااااااخْ ا   وَ  اَث   يْ د  َتْحااااااااا و  رْ تَااااااااا الَ 
 ْب تَاااااااااااا كَ َماااااااااااهُ الَ ( ك  ك  ارَ َبااااااااااامُ لْ ا نُ ْباااااااااااا)وَ 

اااااااااااااالَ فَ يُ  نْ أَ  هُ ْنااااااااااااام   اَر   ْياااااااااااااخَ  نَّ أَ ب ااااااااااااا  ص  
 دْ َعاااااااا ثُ ْياااااااي حَ ن  طْ قُ ارَ لاااااااادَّ ى ل  رَ َجااااااا مااااااااَ كَ 
 إذا أو م  الَ َكاااااااااااااالْ اي ي ف ااااااااااااار  ْجااااااااااااايَ  اكَ ذَ وَ 
ااااااااااااااا دَ ُعاااااااااااااابَ  نْ إ    لْ َمااااااااااااااتَ حْ يُ  مَّ ، ثُااااااااااااااعُ ام  لسَّ
اااااااااااابَ نْ يَ وَ  ااااااااااااي ل  غ   عْ َماااااااااااا زَ ْيااااااااااااج  يُ  نْ أَ  خ  يْ لشَّ
 ى َعاااااااانْ َنااااااااغ   الَ وَ  ابٍ تَّااااااااعَ  نُ ْبااااااااا: الَ َقاااااااا
 اَفااااااااااااارْ ن حَ إ  حنبااااااااااااٍل(  نُ ْبااااااااااااا) لَ ئ  ُسااااااااااااوَ 
 عْ َناااااااااا( مَ لُ ْضاااااااااافَ لْ ا مٍ ُنَعاااااااااايْ  أبااااااااااو) نْ ك اااااااااالَ 
ااااااااااااااا كَ ْلااااااااااااااْي ت  و  رْ َياااااااااااااا نْ أَ َباااااااااااااا الَّ إ    هْ دَ ار  لشَّ
 اقاااااااال: َنااااااا دْ ( َقااااااالمٍ ا  َسااااااا نُ ْبااااااا فُ َلااااااا)خَ وَ 
ااااااا  ىَفااااااااتَ كْ ا انُ يَ فْ ُسااااااااوَ  انَ يَ فْ ُساااااااا ل  وْ َقاااااااا نْ م 
اااااااااا)حَ  اكَ ذَ َكاااااااااا  ى:تَاااااااااافْ ( أَ دٍ ْياااااااااازَ  نُ ْباااااااااا ادُ مَّ
 دُ ُعاااااااااقْ ا نَ نَّااااااااا(: كُ ش  َماااااااااعْ ألَ ا) ن  ا َعاااااااااوْ وُ رَ 

 لُ يسااااااااااااااااااااأَ فَ  هُ عْ مَ ْساااااااااااااااااااايَ  الَ  ُض عْ بَ الاااااااااااااااااااا
 :مْ هُ لُ َو ْ َقااااااااااااااااااااوَ  لٌ اهُ َساااااااااااااااااااا تَ ذَ  ل  ُكاااااااااااااااااااوَ 
لَ  إذاوا َناااااااااااااااااااااعَ   َشااااااااااااااااااااايٍء ُسااااااااااااااااااااائ الَ  َأوَّ
اااااااااااااااااااا ْث د   َحاااااااااااااااااااايُ  نْ ا   وَ  اااااااااااااااااااا اء  رَ وَ  نْ م   ر  تْ س 

 اَناااااااااالَ  و  رْ تَاااااااااا الَ  ةَ بَ عْ ُشاااااااااا نْ َعااااااااااوَ  حَّ َصاااااااااا
 هْ َيْمَنَعاااااااااااااااا نْ أ اَع   ام  َساااااااااااااااا ر  ُضاااااااااااااااايَ  الَ وَ 

اااااااااااااااخْ لتَّ ا كَ ل  ذَ َكااااااااااااااا  تُ ْعاااااااااااااااجَ رَ  أو ُص يْ ص 
 

 
ـــــــــ ـــــــــنَ  ن  م   ا   َنـــــــــت  م  ابَ  الَ َقـــــــــ، فَ خ  اس 
ــــــا)و   ــــــب  ا) ن  َعــــــ( وَ     د  َعــــــ ن  ب  (ب  لص   ي 

 

ــــــرَّ اوَ  ي  ر  َضــــــحَ  ــــــوَ   ُّ از  ل ــــــظَ ن  حَ ل  ا وَ ه   ي  ل 
ــــــال  حَ ل  ا) زَ وَّ َجــــــوَ  ــــــا( وَ مَّ  ب  َهــــــ َ  خ  ي  لشَّ
ـــــــــحَ فَ  ـــــــــفَ     ي    َ َطـــــــــبَ  أو َ   َّ َصـــــــــ م  ه 
ــــــإ   ــــــإ  ) ءَ  َ م   د  رَ َســــــوَ  ادَّ   ( َعــــــرَ ي  اع  مَ س 
ـــــهَ  ـــــحَ  مَ نَ ي  ـــــَي ى خَ تَّ ـــــاف  ـــــو  ع  بَ ل   ا َ ، َك
ـــــــ ـــــــاي ف  ـــــــمَ ل  كَ ال   ر  اه  لظَّ ـــــــأَ  أو ان  َت  ر  َق
ـــــإ   ـــــجَ  ه  اع  مَ س  ـــــ اَر   ب  ـــــيَ  إن      ق  نَ ل   ع  َق

ــــــــــإ   ــــــــــ ة  ازَ َج ــــــــــا عَ َم ــــــــــت   ا   مَ لسَّ  ن  رَ ق 

ـــــــــغَ د  أ ـــــــــفَ  ه  َم ـــــــــر  أَ : الَ َق ـــــــــع  و ي  ج   ىَف
ــــ ــــتَ     ر  َحــــل  اي ـف   َفــــَ  َيَســــع   ه  م  ه  ف  تَ س 
ـــــف  م   ن  َعـــــ ـــــو ه  َعـــــن  )زَ م  ه  ـــــ، َوَنح   ه (دَ ا  
ــــــــــفَ     إ   ــــــــــ ه  اَت َثَنا  َ دَّ َح ــــــــــدَّ ــــــــــن  َح  م 
ــــلَ ب   ــــم   ظ  ف   ىَفــــتَ ق  اي ل ــــم  م  ل  ا ن  َعــــ ر  م  تَ س 
ــــــــــا ــــــــــاهم  ف  تَ س  ــــــــــل    يَ    لَّ ــــــــــحَ  كَ ي   ىتَّ
ــــــــــخَ لنَّ )ل   ( فَ ع  ــــــــــبَّ ر  ي  ــــــــــَم ــــــــــب  يَ  د  ا َق  د  ع 

ـــــــ ـــــــعَ  َو ع  بَ ال ـــــــه  ن  ـــــــ مَّ ، َث ـــــــن  يَ  ر  ك   ر  ق 
ــــــك  يَ  ــــــ ي  ف  ــــــفَ  ه  مُّ َشــــــ    ي  د  َحــــــل  ا نَ م   م  ه 
ـــــــــــرَ عَ  ـــــــــــوَ  ه  َف ـــــــــــا عَ َم ا تَ َن ـــــــــــو    َ هُّ َس
ــــــــــر   أو ه  ت  و  َصــــــــــب   ه  َتــــــــــف  رَ عَ  ب       خ 
ــــــــــــــــ إنَّ  ــــــــــــــــأ      ي  د  َحــــــــــــــــوَ      َ ب  َن  ام  
ـــــا ـــــ ن  أَ  خ  ي  لشَّ ـــــو  ر  َي ـــــ  َم  ه  عَ م  َســـــ د  ا َق

ـــــم   اَ َمـــــ ـــــيَ  ل  ي  ك  كَ َشـــــ أو ي  أ  َطـــــخ  أَ : ر  ق 
 

، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد، به أجمعينوصح

الناظم الحافظ العراقي في التفريعات التالية للقسمين األول  -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
، وبقي ومضى منها أربعة ،ل السماع والعرض، وهي ثمانية تفريعاتوالثاني من أقسام التحم

 :بقوله -تعالى رحمه هللا-الحافظ العراقي ه لخامس ذكر أربعة، فا
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 لســــــــما   اختلفــــــــوا فــــــــي صــــــــحة او 
ـــــــــياع )ـســـــــــفراييني( مـــــــــإلا)  (لحرب

ـــــــــرو   ـــــــــار  ا  و  اث  يدتحـــــــــ   ت ـــــــــر اخب  ق
 
 ج

ــــــــــا   افقــــــــــال ب مــــــــــن ناســــــــــخ     متن
 (يلصــــــببا( وعــــــن ) بــــــن عــــــدا)و

................................... 
 

 يعني اختلف أهل العلم في صحة السماع من ناسخٍ  ،اختلفوا في صحة السماع   ،إلى آخره...
حال القراءة على الشيخ  ،في حال العرض على الشيخ ا،كان أو طالب   اينسخ حين القراءة شيخ  

أو ينشغل بالكالم مع  ه،يويقرأ ف ه،أو ينظر في ،إذا كان الشيخ معه كتاب آخر ينسخه يكتبه
أو ينعس أو  ،يستوي في ذلك الطالب والشيخ، يعني في حالتي التحمل واألداء ،خرآشخص 

وعن السماع  ،يكون القارئ أكثر من واحد مما يشغل القلب عن االستماع بالنسبة للشيخ
قبل  إذا وجد مثل هذا وهذا يوجد بكثرة في التعليم النظامي المرتب من ،بالنسبة للطالب

فلما كان هم الطالب هو التخرج والشهادة ال يهتم  ذلكم لما دخل النيات ما دخل،و  ،المسئولين
ويأتي للطالب بخالصة قراءاته  ،فتجد الشيخ على جاللته يتكلم بأنفس العلوم وأهمها ،بالعلم

ه نوقد ينشغل طالب بما ال ينفعه في دي ،بأمر آخر من الطالب منشغل افتجد كثير   ،وتجاربه
ويشغل  أو يشغل نفسه ،كتاب ال عالقة له بالموضوع، أو يقرأ في قد ينشغل بجريدة ،وال دنياه

لكنه في التعليم في المشايخ وعند طالب  ،هذا كثير في التعليم النظامي ،غيره بكالم أو ينام
 ،هذا يوجد ،وال وظائف اتالذين ال يرجون من وراء الدروس شهاد ،العلم الراغبين في العلم

ومع ذلكم قلبه  ،ينشغل حال التسميع ،هل العلم من يفعل ذلكولكنه نادر قليل، ووجد من أ 
وقد يعرض عليه أكثر من واحد من  ،الطالب يعرضون عليه ،وهذا كثير في القراء ،حاضر
يقرأ  ،كما عرف عن علم الدين السخاوي  ،قد يعرض عشرة من الطالب ،في آن واحد ،الطالب

الدار  ،اكلهم بصوت واحد وكلهم من سور متفرقة ويرد عليهم جميع  عليه من قبل عشرة و 
يصلي ويستمع ويرد إما باإلشارة أو بالعبارة من القرآن  ،تأتي اإلشارة إليه -رحمه هللا-قطني 

 وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء، ،ومع ذلك يحفظ ما يسمع ،وينسخ ،ل الصالةبطالتي ال ت
ذا حصل أدنى اضطراب ولو تحرك  ،مصحف بين يديهوبعض الناس يقرأ في المصحف وال وا 

هذا والمصحف بين يديه فكيف إذا كان يقرأ  الباب بسبب ريح أو غيره نسي في أي سورة يقرأ،
 ،وكثير من الناس يعاني معاناة شديدة إذا صلى بجوار شخص يرفع صوته بالقراءة ا؟!حفظ  

 ؟ وهذاين يقرأمن أ ي ر الذي جنبه ما يدأو في كلمة لو جهر بكلمة انتهى  ،ولو في آية واحدة
فمن رزق الرسوخ في الحفظ واالنتباه واليقظة التامة  ،-جل وعال-وهذه هبات من هللا  ،موجود

 ،وأما من حرم ،ويستغل هذه النعمة فيما ينفعه ،على هذه النعمة -جل وعال-هذا يشكر هللا 
 . ليحرص أن يعوض بوسائل أخرى ، فليجتهد و أو كان نصيبه أقل

 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
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 ،يعني ينسخ حين القراءة في كتاب آخر ""من ناسخ  يعني العلماء في صحة السماع  "واختلفوا"
الذي ينسخ نفس الكالم هذا يتابع ذا، لكن الذي ينسخ في كتاب  ،الكالم : ينسخ نفسال أقول

وينسخون  ماجه، ، وآخر معه ابنوشخص معه الموطأ ،ونحن نشرح في ألفية العراقي ،آخر
هل سماعه للعلم صحيح؟ ويثبت سماعه مع الطالب في  ،أو كتب أخرى  ،ويعلقون ويشتغلون 
ن كان حاضر   : هذا ليس معنا؟الطباق؟ أو يقال ا َجَعَر َّللاَّ  }م، وبجسده لكن قلبه غائب اوا 

ف ه { َبي ن  ف ي َجو  ر  م  ن َقل   اذلك مطلق   ""فقال بامتنا   هذه المسألة خالفية  [( سورة األحزاب2)] ل َرج 
يعني سئل عن الشيخ والطالب، ما الحكم  ا،ني إذ سئل عنهما مع  أبو إسحاق اإلسفرايي األستاذ

إذا اشتغل الشيخ بالكتابة والطالب يقرأ؟ وما الحكم إذا اشتغل الطالب بالكتابة والشيخ يحدث أو 
أحمد بن عدي في ، وأبي هيم الحربيإبرا  قال بامتناع  اإلسفراييني مع أبي إسحيقرأ عليه؟ فقا

 ونحو ذلك ما جاء عن أبي بكر محمد بنألن االشتغال بالنسخ مخل بالسماع،  ؛آخرين
"بغي الشافعي، الصبغي قال: إسحاق الص  الذين أفتوا باالمتناع: "  ترو 

ــــــــــــــي  اإلســــــــــــــفراييي مــــــــــــــع الحرب
 

 وابـــــــن عـــــــد  .................... 
 

 والصبغي قال:
ــــــــرو  تحــــــــديث   ــــــــار   ا  ت خب : اوا   قــــــــر 

 

 حضـــــــــــــــــري ...................... 
 

ال تقل: حدثنا، وال أخبرنا، إذا كنت منشغال  بأمر آخر قل: حضرت، نعم  حضري" :"قر  
حضرت، يعني مثل ما يقال في حق الصبي غير المميز، الصبي غير المميز حينما يكتب 

نما يقال: حضر، أو أحضر،  وأنت مثل الصبي؛ ألن اسمه في الطباق ما يقال: سمع، وا 
المانع موجود، المانع من صحة السماع موجود في حق الصبي غير المميز، وفي حق 

 "وعن الصببي"المنشغل عن الدرس بغيره 
ـــــــرو  تحـــــــديث   ـــــــار   ا  ت خب : اوا  ـــــــر   ق

 

 ................................... 
"ك ال ترو  أيها المحدث ما سمعته على شيخك حال نسخه، أو أنت تنسخ يعني ال تقل:  "قر 

حدثنا، وال أخبرنا، ولكن قل: حضرت، كالصغير الذي ال يميز للجامع بينهما، أنت ال تميز 
النشغالك عن الدرس كما أن الصبي غير المميز ال يفهم ما يسمع، لكن اإلمام أبو حاتم 

ي حال محمد بن إدريس الرازي الحنظلي، وعبد هللا بن المبارك المروزي كالهما قد كتب ف
تحمله، يعني وجد هذا من اإلمام أبي حاتم الرازي، وعبد هللا بن المبارك، كتبوا حال التحمل 

 "الحمَّال والشيخ"يعني قد كتب في حال تحمله، وكذا جوز موسى بن هارون  "ك هما كتب"
يعني من إطالق: حدثنا، وأخبرنا، من إطالق  منه" ا"بأن خير  إلى القول  " هب"ابن الصالح 

لجواز، أو المنع التفصيل، يعني قال بامتناع من؟ اإلسفراييني، والحربي، وابن عدي، ا
والصبغي قال: ال تقل: حدثنا، وال أخبرنا، ولكن قل: حضرت، والرازي محمد بن إدريس 

 الحنظلي الرازي، أبو حاتم،
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 وابــــــــن المبــــــــارك ك همــــــــا كتــــــــب
 

 ................................... 
األمر، فهل يقال لهؤالء األئمة: حضر، وال يقال: سمع؟ وهم أئمة هذا الشأن  يعني فعل هذا
ز الحمَّال" جوز ذلك موسى بن هارون الحمال، أن يحضر الدرس، ويكتب، وينشغل  "وجوَّ

خير من القول  منه" ا"بأن خير  إلى القول  " هب"ابن الصالح  "والشيخ"بغيره، ويقال: سمع 
 "والشيخ  هب"ق القول بالجواز التفصيل بإطالق المنع، وخير من إطال

 منــــــــــه أن يفصــــــــــ  ابــــــــــأن خيــــــــــر  
 

 فحيـــــــ  فهـــــــم صـــــــ  أو   بطـــــــ  
 

فحيث صحب الكتابة، وهذا االنشغال، وهذا النعاس فهم للمقروء، يعني إذا كان هذا الذي 
يعني صح  "فحي  فهم ص "ينشغل بغير الدرس يفهم؛ فسماعه صحيح؛ ألن العبرة على الفهم 

ا  "بط "يعني حيث ال يوجد الفهم  و  ""أالسماع  السماع، يبطل السماع، يعني لو أن شخص 
حاضر الذهن، ومنتبه للشيخ، ثم بعد ذلك سمع الدرس من أوله إلى آخره، فلم يحفظ منه شيئ ا، 
ما حفظ منه شيئ ا، وليس عنده كتاب يقرأ منه، يعني ما كتب ما سمع من الشيخ، وال حفظه، 

دمه، لكن من نعس، أو غفل، أو نسخ، وفهمه حاضر يحفظ ما يسمع، فإن هذا وجوده مثل ع
هذا يصح سماعه، األول سماعه غير صحيح لماذا؟ لعدم وجود الحفظ، والضبط الذي هو 
أحد ركني الثقة، ما وجد، ولو حضر قلبه، لكن ما حفظ شيئ ا، الحافظة ما تمسك شيئ ا، هذا ما 

بل الذي ينسخ، أو يغفل، أو يتكلم مع زميله، أو يصح سماعه، ألنه ليس بضابط، بالمقا
ينعس، ويضبط ما يسمع، وهذا موجود، هذا يصح سماعه، وهذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن 

"أن يفص  يعني التجويز المطلق، أو المنع المطلق  منه" ا"والشيخ و هب بأن خير  الصالح 
ة، أو نعاس، أو ما أشبه ذلك، يعني وجد الفهم، ولو صحب ذلك انشغال بكتاب فحي  فهم"

يعني  "بط "يصحبها ذلك الفهم   " "أوالسماع، يصح السماع حينئٍذ  "ص "فحيث فهم للمقروء 
 يبطل السماع.

ـــ  عـــد ـــي حي ـــا جـــرى للـــدار قطن  كم
 

 ................................... 
ينسخ معه كتاب الدار قطني حضر مجلس اإلمالء عند الشيخ إسماعيل الصفار، الدار قطني 

آخر، وينسخ كتابه، والشيخ إسماعيل الصفار يحدث، فلما مضى وقت، قال شخص مجاور 
للدار قطني: أنت ما غير ضيقت علينا؛ معك كتاب ثان انتقل إلى مكان آخر، ما يصح 
سماعك بهذه الطريقة، فكيف تتعب نفسك..؟! قال: فهمي يختلف عن فهمك، وحفظي يختلف 

لشيخ من حديث؟ يسأل الشيخ الدار قطني، قال: وهللا ما أدري، قال الدار عن حفظك، كم قرأ ا
، فسردها بمتونها، وأسانيدها على ترتيبها، وهو ينسخ، أقول اقطني: قرأ ثمانية عشر حديث  

لمن استغلها فيما ينفع، وأما الذي ال يستغلها فيما ينفع  ئ ا، لكن هني-جل وعال-هبات من هللا 
من نوع الدار قطني موجود في أسواق المسلمين في بيعهم، وشرائهم،  فكم من هذا النوع،
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عباقرة، ومع ذلك ما استفادوا، استغلوا هذا الذكاء، استغلوا هذا الفهم، استغلوا هذا الحفظ فيما 
عرفناهم من قرب، تجدهم  ازاملولنا، أناس   اال ينفع، وقد يستغل فيما يضر، وأنا أعرف أناس  

ال حفظ هفوات، وسقطات بعض الناس، إذا زل أحفظ الناس لما ال  ينفع، والنكت، والطرائف، وا 
فالن بكلمة، أو بجملة، أو بشيء حفظت عليه، ما تنسى أبد اآلبدين من قبل بعض الناس، 

ذا فتح كتاب   من كتب العلم ما استفاد، وهللا المستعان، فهذه المواهب، وهذه النعم سواٌء منها  اوا 
عم إذا لم تستغل فيما ال ينفع؛ فهي وابل على ما يتعلق بالفهم، هذه ن  ما يتعلق بالحفظ، أو 

صاحبها، ومن أحفظ الناس المعري، أبو العالء المعري، وهو معروف من الزنادقة المعروفين، 
حتى قال ابن الجوزي في "المنتظم": زنادقة اإلسالم ثالثة: المعري، وابن الراوندي، وأبو حيان 

ء ال يخطر على البال، يعني نقش، كأنه يقرأ من كتاب، وهو أعمى، التوحيدي، حافظة، شي
وضبط لما يمر به، ولو كان منذ أزمان متطاولة، وذكر الصفدي في "نكت الهميان" عنه أنه 
في سفر في أرض فيها شجر، فضربته شجرة، وهو على البعير، أعمى هو ما يرى، ضربته 

موضع الشجرة، فطأطأ رأسه، فقيل له لماذا؟ شجرة، وبعد عشرين سنة مر بالمكان على نفس 
حفروا إن ما وجدتم اشجر، قال:  هشجرة ضربتني قبل عشرين سنة، قالوا: ما في هقال: في

األصول، والعروق، فأنا أنا ال أفهم، وبالفعل لما حفروا وجدوا بنفس المكان، وتجد بعض 
لوع، ونزول، وحصى، وما ، ويعثر في بعض األمور من طاالمبصرين يسقط في الحفرة مرار  

 يعود له مرة ثانية، وثالثة. اأشبه ذلك، وأيض  
شيخ درسنا، وهو  -اأيض  –، هذا اويحدثنا واحد من الشيوخ المبصرين يقول: صحبت فالن  

، وفي طريقنا ار، يقول: صحبته خمس سنين نتردد على المعهد العلمي طالب  صكفيف ال يب
ارفع رجلك، مجرد ما يصل الصخرة يرفع رجله، وأنا  صخرة، فما قلت له في يوم من األيام:

، فمسألة الحفظ، والفهم، والرسوخ في هذا الباب ال شك أنها موهبة، ونعمة من اوقعت فيها مرار  
 ، فعال من وهبها أن يستغلها، وال يضيع الفرصة، ال يدع الفرصة تفوت.-جل عال-نعم هللا 

ـــ  عـــد ـــي حي ـــا جـــرى للـــدار قطن  كم
 

 ................................... 
 "ا"عد إم ء إسماعير عد  يعني حين حضر مجلس اإلمالء عند الشيخ إسماعيل الصفَّار 

ثمانية عشر حديث ا، وسردها على الوالء، قالوا: ومثل النسخ الصالة، ينشغل بصالته، ويقبل 
ذا أخطأ عنده أحد رد  يقرأ في القرآن فاألمر ، إن كان عليهعليها بقلبه، وقالبه، ويخشع فيها، وا 

سهل، لكن الدار قطني يصلي، وشخص يقرأ في الحديث، قطن بن بشير، فقال الدار قطني: 
وَن{ ط ر  َقَلم  َوَما َيس   .[( سورة القلم3)] }ن َوال 

ألنه قطن بن نسير، بالنون ما هو بالباء، نعم قد يكون اإلنسان يصلي، ويستمع لمن حوله، 
فظ ما يقولون لماذا؟ ألنه منشغل عن صالته، هذا موجود، لكن العبرة ويفهم ما يقولون، وقد يح
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بمن يتقن صالته، ويقبل على صالته، ويخشع فيها، ويتأمل فيها، ويرد على من بجواره، 
 والدار قطني من هذا النوع.

ــــــــ م أو إ ا ــــــــي الك  و اك يجــــــــر  ف
 

 هيــــــنم حتــــــى خفــــــي الــــــبعو كــــــ ا 
 

بالفهم، التفصيل المذكور، فإن وجد الفهم صح  وذاك التفصيل المذكور من تعليق األمر
من السامع، أو المسمع وقت  "و اك يجر  في الك م"السماع، لم يوجد الفهم لم يصح السماع 

السماع، إذا كان القارئ يهينم، أو كان الشيخ في حال التسميع يهينم، وأنتم تعرفون معنى هذا، 
في كالمه على  أكل بعض الحروف، تسمعون إما أن يكون سببه السرعة في الكالم، أو جبل 

بعض الناس يأكل بعض الحروف، وبعض الشيوخ الكبار كالمه ال يفهمه إال أهل بيئته، ال 
ألن اللهجة تختلف، يتكلم بالعربية الفصحى، ومع ذلك من سرعته في الكالم، أو لكونه يأكل 

مة إذا خفي منها حرف بعض الحروف؛ تجد بعض الطالب يفوته كثير من هذا النوع، والكل
ضاعت عند بعض الناس، وبعض الناس لو ضاع بعض الحروف أدركه من الحروف 

ا–األخرى، وهذا   من الضرب الذي ذكرناه، نعم؟ -أيض 
 طالب:......

ف ه {؟ هو ما َبي ن  ف ي َجو  ر  م  ن َقل  ، قالوا: أكثر من قال من [( سورة األحزاب4)] }ما َجَعَر َّللاَّ  ل َرج 
 سرين: أن اإليمان والكفر ال يجتمعان في القلب، نعم؟المف

 طالب:......
هو لوال أنه وجد من هذا النوع من يفهم االثنين، وهم يتكلمون؛ لقلنا: إن هذا مقصود بالدرجة 
األولى؛ ألن هذا عمل قلبين ما هو بعمل قلب واحد، لكنه وجد، يعني وجد من بعض الشيوخ 

ا، ويعرف الناس بأصواتهم، ولو مرت السنون، وأعجب من يحفظ األصوات حفظ ا غريب   ا جد 
من ذلك من يفرق بين الناس بأنفاسهم! يقول كل شخص له نفس خاص، دعنا من صاحب 
ال شبهه، ذا غير ذا، هذا كل يعرفه لكن العبرة باألنفاس المتقاربة،  نفس متميز، إما ببخر، وا 

م بمد اليد فقط، فيقول: أهال  بفالن، يعني شخص كفيف تسلم عليه بعد عشر سنين بدون كال
-كفيف! طيب ما يدريك؟ قال: كل شخص له نفس، ناس ما ميزوا بالبصر يميزون بالنفس 

من السامعين، أو  "يجر  في الك م"" يعني التفصيل المذكور "و اك يجر   -وهللا المستعان
رعة في الكالم، وعدم المسمع وقت السماع، يعني سواٌء كان الشيخ الذي يحدث ُجبل على الس

إبانة الحروف، أو القارئ كذلك، القارئ على الشيخ، وتسمعون ممن يتصدى لتعليم الناس، أو 
ا–إفتائهم، أو الكالم في هذه الوسائل، واألشرطة  ، ومن يفتون، ومن يكتبون، الكتابة -أيض 

والوضوح مثل أمرها سهل، يعني التحرير يمكن، لكن بعض من يتكلم، تجدون بينه من البيان 
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ما بين المشرق والمغرب، وتجد علم هذا انتشر بسبب بيانه، وعلم هذا لم ينتشر، ولم يكتب له 
ن كان أعلم من الثاني!  قبول؛ لعدم بيانه، وا 
ــــــــ م أو إ ا ــــــــي الك  و اك يجــــــــر  ف

 

 هيـــــــــــــنم .......................... 
 

 "البعو"حتى خفي بعض  ""حتى خفي البعويعني أخف صوته، أو أسرع في الكالم  "هينم"
ألن عدم السماع إما أن يكون  "وك ا إن بع د السامع"يعني من كالمه، أو بعض الحروف 

لضعف في صوت المتكلم، أو لضعف في سمع الطرف الثاني المستمع، أو لبعده، أو 
، أو  "وك ا إن بعد السامع"لهينمته، وسرعة المتكلم  يعني عن القارئ، أو كان سمعه ثقيال 

؛ ألن الضبط با"ُيحتمل" يعني يمكن "ي حتمر"يعني يغتفر  "ثم يحتمر"ض له نعاس خفيف عر 
حمله وقبوله واغتفاره، يعني يتجاوز عنه، أما إذا كان له أكثر من وجه، وأكثر من احتمال؛ 
يقال: "َيحتمل"، والناس ينطقون: َيحتمل ُيحتمل بكثرة يعني، يعني إذا كان الكالم له أكثر من 

عني َيحتمل كذا، وَيحتمل كذا، وَيحتمل كذا، كثير من الناس ينطقها ُيحتمل كذا، وجه، ي
يعني  "في الظاهر"وُيحتمل..، هذا ما هو بصحيح، أما ُيحتمل يغتفر، ثم ُيحتمل يعني ُيغتفر 

 "الكلمتان، أو أقر"ُيحتمل  "الكلمتان أو أقر"من صنيع أهل العلم، في المسموع، يحتمل يغتفر 
مة الواحدة إذا فاتت؛ ألنه إذا طال المجلس؛ فال يتصور أن اإلنسان، أو عموم يعني الكل

الطالب مثل اآلالت التي ال تفوت شيئ ا، ال بد أن يفوت شيء، كلمة، كلمتان، ثم بعد ذلك 
هاتان الكلمتان إما يستدل عليهما بالسياق، أو بالتثبت من الجليس المجاور؛ ماذا قال الشيخ؟ 

 السماع في مثل هذا على خالف بينهم.ومع ذلك يصححون 
 ...................... ثــــــم يحتمــــــر

 

ـــــــر  ـــــــان أو أق ـــــــي الظـــــــاهر الكلمت  ف
 

يعني استحباب ا  "وينببي"ينبغي هذه يفهم منها الوجوب، أو االستحباب؟ االستحباب  "وينببي"
 المسمع: "للشيخ"

 .................... أن يجيـــــز مـــــع
 

 لـــــــنق  إن يقـــــــع اإســـــــماعه جبـــــــر   
 

يعني الشيخ يقرأ من كتابه، أو يقرأ عليه، ثم بعد ذلك ليس جميع الطالب يتبينون كل ما قيل 
بالحرف، يبغي يفوت هذا كلمة، وهذا كلمة، وهذا كلمة، وذاك كلمة، وهكذا، منهم من أجاز 
ال فصار هناك حرج عظيم ، ومنهم من يقول:  هذا، وقال هذا: أمر ال بد منه، ال بد أن يقع، وا 

يصح إال أن يروي  ما سمع، وما زاد على ذلك مما استثبته من غيره ال ينسبه إلى الشيخ، ال 
نما ينسبه إلى الواسطة: ثبتني فالن  بكذا، أو ذكَّرني فالن بكذا، وقالوا: ينبغي يستحب للشيخ وا 

إذا انتهى من الدرس، درس السماع، أو االستماع، درس السماع من لفظ الشيخ، أو العرض 
أن يجيز الحاضرين بما لم يسمعوه، بما فاتهم، لتكون الرواية للدرس كاملة ما سمع عليه، 

 ،أو الجزء ،يعني للسامعين رواية الكتاب "وينببي للشيخ أن يجيز"بالسماع، وما فات باإلجازة 
ا للنقص الذي يصحب مع إسماعه لهم جبر   لنق " ا"أن يجيز مع إسماعه جبر  أو األحاديث 
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إن وقع بسبب ما ذكر من الغفلة، أما التغافل، أو الغفلة التي جبل عليها  ""إن وقعالسماع 
 اإلنسان.

ـــــى عـــــن ـــــاب: و  غن ـــــن عتَّ  قـــــال اب
 

 إجــــــــــازة مــــــــــع الســــــــــما  ت قــــــــــَرن  
 

أو "تقترن" كما في بعض النسخ، يعني بل قال ابن عتاب، مفتي قرطبة، أبو عبد هللا األندلسي 
لطالب العلم عن إجازة بذاك كتاب، أو الجزء، أو ابن عتاب، قال: والذي أقول: إنه ال غنى 

األحاديث، ال غنى له عن اإلجازة مع السماع، ويكون هذا من باب االحتياط، أو نظر ا إلى 
غالب الناس الذين ال بد أن يفوت عليهم ما يفوت، ال غنى لطالب العلم عن اإلجازة؛ ألنه ال 

ط إال األفذاذ القالئل النوادر أمثال الدار يفترض في طالب العلم مهما كان من التثبت والضب
يعني له  "مع السما "قطني، وأما كثير من طالب العلم ال بد أن يفوتهم شيء من المسموع 

تقرن به، أو تقترن به كما في بعض النسخ؛ لجواز السهو، والغفلة، أو االشتباه على الطالب، 
ا، المقصود أن مثل هذا أمر ال  بد منه، فيكمل هذا باإلجازة. أو الشيخ، أو هما مع 

 وســـــــــ ر ابـــــــــن حنبـــــــــر إن حرفـــــــــا
 

 أدغمـــــــــه فقـــــــــال: أرجـــــــــوا يعفـــــــــى 
 

سئل اإلمام أحمد بن حنبل من ابنه صالح، سأله حيث قال له: إن أدمج الشيخ، أو القارئ 
حرف ا، يعني شيئ ا يسير ا من الكالم، إن أدمج القارئ، أو الشيخ في حال السماع، أدمج حرف ا، 

تاج إلى تمثيل نسمع من الشيوخ، ويتفاوتون في هذا، منهم من فواته يسير، ومنهم يعني ما نح
من يدمج الشيء الكثير، يعني ما تسمعون التفاوت في نطقهم با "صلى هللا عليه وسلم" نعم؟ 
 ما هو ببعضهم يأكل نصف الحروف من عجلته؟ هذا موجود نسمعه يومي ا، وهللا المستعان. 

مام احمد محمد بن حنبل من ابنه صالح حيث قال له: إن أدمج الشيخ، اإل "وس ر ابن حنبر"
إذا أدغمه فلم يفهمه السامع مع معرفته، فقال:  "أدغمه"يعني شيئ ا يسير ا  "ا"حرف  أو القارئ 

أرجو أن يعفى عن ذلك، مع أن هذا اإلدماج من الشيخ، وهذه الطريقة لألداء من بعض 
روف، أو بعض الكلمات، يمكن أن يفهم عنه جميع ما يقول الشيوخ التي تخفى فيها بعض الح

ذا جلست عنده  مع الدربة، إذا الزمت هذا الشيخ عرفت كل ما يقول، كأنه أفصح الناس، وا 
ألول مرة ما فهمت وال نصف ما يقول، بل وال ربع ما يقول بعضهم؛ ألنه يصير عنده سرعة، 

عد ذلك يخرج الكالم كا "ال شيء" عند ويصير عنده شيء في أنفه يغطي بعض الحروف، ثم ب
السامع أول ما يجلس، أو يأتي من بيئة أخرى ما أخذ على مثل هذا األداء، لكن إذا تعود 

 على هذا الصوت، وأخذ عليه خالص، صار من أوضح األصوات.
 لكـــــــن أبـــــــو نعـــــــيم الفضـــــــر منـــــــع

 

 ................................... 
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أي في اليسير، يعني حتى في اليسير،  "في الحر "من سلوكه  أبو نعيم الفضل بن دكين منع
قال: يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه، في الحرف اليسير الكلمة، أو بعض الكلمة 

 من وقع له مثله، "ف  يسع"يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه 
ــــــــك الشــــــــاردة ــــــــرو  تل ــــــــأن ي  إ  ب

 

ــــــدة   عــــــن مفهــــــم ونحــــــوه عــــــن زا 
 

تسمَّح في الشيء اليسير، وقال: يستفهمه من جاره، وال يشير إلى أنه  -رحمه هللا- اإلمام أحمد
قال: حرف واحد  "منع"استفهم، لكن الفضل بن دكين، أبو نعيم الحافظ الثقة الضابط المتثبت 

ما تسمعه من الشيخ ال يجوز أن ترويه عنه، ولو استثبت من زميلك الذي عن يمنيك، 
، وعاشر كلهم قالوا: قال الشيخ كذا، ال تنسب للشيخ، انسبه لهؤالء ويسارك، وثالث، ورابع

الذين بلغوك عن الشيخ، إال إذا ذهبت بنفسك، وقلت: إن الطالب قالوا كذا، فقال الشيخ: نعم، 
 ارو  عن الشيخ اآلن.

 لكـــــــن أبـــــــو نعـــــــيم الفضـــــــر منـــــــع
 

 فــــي الحــــر  يســــتفهمه فــــ  يســــع 
 

 من وقع له مثله، يعني يستفهمه من بعض أصحابه، فال يسع
 إ  أن يـــــــــــرو  بتلـــــــــــك الشـــــــــــاردة

 

 ................................... 
 يعني تلك الكلمة التي تنبع عن سمعه ال يرويها عن الشيخ:

 إ  أن يـــــــــــرو  بتلـــــــــــك الشـــــــــــاردة
 

 عــــــــــن مفهــــــــــم ................... 
 

زائدة بن قدامه، وحكي  ة""عن زا دمروي  "ونحوه"يعني أفهمه إياها  "عن مفهم"الذي تثبَّت منه 
عن أبي حنفية مثله، وأبو حنيفة من أهل التشديد في هذا الباب، من أهل التشديد في هذا 

.  الباب، حتى أنه منع الرواية من الكتاب أصال 
ـــــا ـــــال: ن ـــــد ق ـــــن ســـــالم ق ـــــف ب  وخل

 

 إ ا فاتـــــــــه حـــــــــد  مـــــــــن حـــــــــدثنا 
 

ا الحافظ المتقن خلف بن سالم المخرمي  فالن، نا سفيان، ما معنى "نا" نا  "قد قال: نا"وأيض 
سفيان؟ هل هذه التي يكتبها العلماء، يختصرون عليها في األسانيد، يعني رمز لحدثنا؟ ال هو 
ما يقصد هذا، لكنه كلمة حدث ما سمعها، ما سمع إال نا، فهو ما يذكر إال نا، وال يدري هي 

 إال "نا" فاقتصر عليها،من حدثنا، أو من أخبرنا، المقصود أنها "نا" ما سمع من الشيخ 
ـــــا ـــــال: ن ـــــد ق ـــــن ســـــالم ق ـــــف ب  وخل

 

 ................................... 
 يعني مقتصر ا على النون واأللف،

 إ ا فاتـــــــــه حـــــــــد  مـــــــــن حـــــــــدثنا  ...................................
 

ني هل يعني لما قال سفيان: حدثنا، ما سمع حدث إنما سمع "نا"، فصار ما يذكر إال "نا"، يع
، مثل ما صنع  يسوغ إذا قال: حدثنا سفيان، وخفيت عليه السين أن يقول حدثنا: فيان مثال 
خلف بن سالم؛ ألنه ما سمع السين، أو افترض أن هذا الشيخ في لسانه شيء، السين عنده 
شين، يقول: حدثنا شفيان، أقول: مثل هذا التشديد ال شك أنه إفراط في مثل هذا؛ ألنه لما لم 
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ين كلمة حدث قال: نا، هذه مسألة تمشي باعتبار أنه يقال: نا عن حدثنا في الرمز، يعني يتب
كأن السامع ما يستغرب شيئ ا إذا قال: نا سيفان، كأنه قال: حدثنا سفيان، لكن افترض أنه ما 
سمع السين من سفيان، هل يقول: خلف بن سالم حدثنا فيان؟ يقول مثل هذا؟ أو كان الشيخ 

ال شيء، يروي كما بعد ممن ي ال الذال زاي ا، وا  قلب بعض الحروف، إما يجعل الثاء سين ا، وا 
ال يتصرف؟ نعم؟  سمع، وا 

 طالب:......
نعم، ما يثبتها خلف ا لما الذي ما أثبت صيغة األداء، ما هو متصرف في اسم راٍو، لن يتصرف 

أسهل بكثير من تغيير في اسم راٍو، فضال  عن متن الحديث، إذ ا صيغة األداء أمرها سهل، 
اسم راٍو، ما ندري ماذا يحصل له لو سمع نصف االسم؟ لو سمع نصف االسم ماذا يصنع؟ 

 هل يصنع كما صنع با "نا" ؟ نعم؟ 
 طالب:...... 

 كيف؟ 
 طالب:...... 

 إذا ألغى االسم صار فيه سقط، السند فيه سقط، يضعف بسببه، نعم؟
 طالب:......

من هذه الحرفية، وهذا اإلفراط، أن يتثبت، فإذا تثبت من جاره على كل حال مثل هذا خير 
 الثقة يعتمد عليه، كما يعتمد على المستملي.

 مــــن قــــول ســــفيان وســــفيان اكتفــــى
 

 بلفــــظ مســــتمر عــــن المملــــي اقتفــــى 
 

يعني بسماع لفظ مستمل  "اكتفى بلفظ مستمر"من قول شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان شيخه 
ن لفظ المملي إذ المستملي اقتفى أي تبع لفظ المملي، وهو الذي عليه ع "عن المملي اقتفى"

العمل بين أكبار المحدثين، يعني حينما يكثر الجمع، أو يعرض للشيخ ما يعرض له مما يؤثر 
على صوته من مرض، ونحوه يتخذ مستملي ا، المستملي هو الذي يسمع صوت الشيخ، ويبلغه 

لجموع تكون باأللوف، وليس عندهم آالت تريحهم، وتكبر إلى الطالب، يعني أحيان ا تكثر ا
الصوت، وتبلغه القاصي والداني، يتخذون مستملين، فُيجعل في الصف الثالث واحد، وفي 
الصف السادس واحد، وفي الصف العاشر واحد، كل واحد يسمع كالم واحد ويبلغ، وال بد أن 

أن يكون ثقة، وأن يكون يقظ ا، وفاهم ا،  -إن شاء هللا تعالى-المستملي له شروط يأتي ذكرها 
يكون فاهم ا يقظ ا، يعرف يتصرف، ويعرف ينقل الكالم بحروفه، ما يكون مغفال ، شيخ من 
المشايخ اتخذ مستملي ا، فقال الشيخ: حدثنا عدة يعني مجموعة من الشيوخ، فلما قال: حدثنا 

ترجمة ابن لبون، وابن عدة، وسكت الشيخ، قال: عدة ابن من؟ هذا مثل الذي بحث عن 
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مخاض مثله، فلم يجد لهما ترجمة في الكتب، لكن ال بد أن يكون المستملي متيقظ ا؛ ألن 
ذا تسنى له أن يرد  الشيخ يسمع قد يسمع المستملي األول لكن ما يسمع المستملي الثاني، وا 

ة في االستمالء على المستملي القريب؛ ال يتسنى له أن يرد على المستملي البعيد، وهذه الطريق
موجودة حتى على مستوى المجالس العادية، يعني قبل السنتراالت، وقبل الهواتف، وقبل 
مكبرات الصوت تجد مثال  أمير البلد، وهو جالس في قصره إذا أراد شيئ ا رفع صوته، ويسمعه 
 شخص، ثم بعد ذالك هذا الشخص يرفع صوته ويسمعه الثاني، وهكذا، وعلى طريقة االستمالء

م  َلَشتَّى{: -جل وعال-عند أهل العلم، قال هللا  ، يستعمل هذا فيما [( سورة الليل4)] }إ نَّ َسع َيك 
يرضي هللا، وهذا في أمور عادية مباحة، وقد يستعمل في محرم، وما أشبه ذلك، وهللا 

 المستعان.
 "اقتفى"ملي يعني بسماع لفظ مستمٍل عن لفظ المملي، إذ المست "وسفيان اكتفى بلفظ مستمر"

أي تبع لفظ المملي، وهو الذي جرى عليه العمل بين أكابر المحدثين، يعني يكتفون بلفظ 
المستملي، ويروون عن الشيخ مباشرة لماذا؟ ألنه لو غلط المستملي رد عليه الشيخ، ولو غلط 
المستملي الثاني رد عليه المستملي األول؛ ألن المسألة مفترضة في ثقات ال يسكتون عن 

 الغلط.
ـــــــى: ـــــــد أفت ـــــــن زي  كـــــــ اك حمـــــــاد ب

 

 اســــــــــتفهم الــــــــــ   يليــــــــــك حتــــــــــى 
 

كذالك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إمالئه فقال: كيف قلت؟ فقال: 
 استفهم الذي يليك،

 اســــــــــتفهم الــــــــــ   يليــــــــــك حتــــــــــى  ...................................
 

 أنهم:
ـــــــا نقعـــــــد  رووا عـــــــن ا عمـــــــا كن

 

 ................................... 
 األعمش الحافظ الحجة قال:

 ........................ كنـــــا نقعـــــد
 

ـــــــــــد  ـــــــــــد يبع ـــــــــــا ق ـــــــــــي فربم  للنخع
 

البعض من  "البعو   يسمعه"ممن يحضر  "فربما قد يبعد البعو"النخعي إبراهيم ين يزيد 
لقريب من الشيخ ا "البعَو"يعني ذلك البعيد  "فيسأل"الحضور يبعد بحيث ال يسمع الشيخ 

 أي عما قال الشيخ، "عنه"
ــــــــــــبعو   يســــــــــــمعه فيســــــــــــأل  ال

 

 الــــــــبعو عنــــــــه ثــــــــم كــــــــر ينقــــــــر 
 

ثم كل من سمع من الشيخ، أو من سمع من رفيقه، وجاره ينقل كل ذلك عن الشيخ بال 
 واسطة.

 قال رحمه هللا:
ـــــــــــــولهم:  وكـــــــــــــر  ا تســـــــــــــاهر وق

 

 يكفـــــي مـــــن الحـــــدي  شـــــمه فهــــــم 
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ال  أي رواية الراوي ما "وكر  ا" لم يسمعه من الشيخ إال من المستملي، أو من رفيقه تساهل، وا 
 فاالئق بأهل التحري أال ينسب إلى الشيخ إال ما سمعه من لفظه، أو ُقرئ عليه، وهو يسمع.

ـــــــــــــولهم:  وكـــــــــــــر  ا تســـــــــــــاهر وق
 

 ................................... 
يكفي من الحديث  ه"الحدي  شمُّ  "يكفي منشاع عند كثير من أهل الحديث، كابن منده مقالة: 

، وهذا لكل الناس؟ أو  شمه، يعني يكفي من سماعه الشم ، ما يحتاج أن تسمع الحديث كامال 
ا، الذي يكفيه أن يذكر له طرف  للماهر في الصناعة الذي حفظ من األحاديث القدر الكبير جد 

ا–العلمية  الحديث، ويترك؟ بعض الناس يكفيه شم الحديث، يكفيه شم المسائل يمسك  -أيض 
طرف المسألة اتركه بس، فإذا مسك طرف الحديث خالص يكفي هذا، يكفيه الشم، لماذا؟ ألن 
عنده رصيد كاٍف لمثل هذا، أما الشخص الذي يلقن كلمة كلمة، فإذا لقن األولى ضاعت 

ذا لقن الثانية ضاعت األولى، هذا ما يكفيه، وال أكله أكال  لمَّا، ال يكفيه شمَّا، وهذا  الثانية، وا 
يذكرنا باعتراض للعيني على ابن حجر في مسألة في العربية، وقال: إن هذا الكالم ال يقوله 
من شمَّ أدنى رائحة لعلم العربية، صاحب "المحاكمات المبتكرات الآللئ والدرر" لما ذكر 

م األئمة، قال: الحافظ، وذكر كالم العيني، ووازن بينهما، ونقل ما يؤيد كالم الحافظ من كال
فتبين بهذا أن الحافظ أكل العربية أكال  لم ا، ولم يكتف بشمها شمَّا، فالناس يتفاوتون، بعض 
الناس ما يكفيه، وال تلقين، كلمة كلمة، وعسى، وال تكثر عليه، تملي عليه جملتين متواليتين، 

ا تعطيه طرف الب يت، ويكمل بل يملى عليه كلمة كلمة، وعسى يضبط، وبعض الناس أبد 
طرف الحديث، ويكمل، وهكذا، طرف المسالة، ويتصورها، وهذا ينتفع بمثل هذا في حال 

 المذاكرة مع الشيوخ، أو مع األقران:
ـــــــــــــولهم:  وكـــــــــــــر  ا تســـــــــــــاهر وق

 

 يكفـــــي مـــــن الحـــــدي  شـــــمه فهــــــم 
 

 يعني القائلون من ذلك إنما:
 عنــــــــــــوا إ ا أول شــــــــــــيء ســــــــــــ  

 

 ................................... 
عنوا به إذا أول شيء أي طرف الحديث سئل عنه المحدث عرفه؛ ولذلك كثير من األحاديث 
ال يؤتى بلفظها، ال يؤتى بها بلفظها، إنما قال: سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة، ما 
، علقمة سمع من عمر حديث األعمال بالنيات، ويكفي، فإذا  يحتاج أن تأتي بالحديث كامال 

، ويكفيك من هذا شمه، يكفيك ما يدل أردت أن تسرد ال كالم بالتفصيل تأتي بالحديث كامال 
 على  المقصود:

 عنــــــــــــوا إ ا أول شــــــــــــيء ســــــــــــ  
 

 ................................... 
 يعني عنه محدث طرف الحديث:

 عرفـــــــــــه ومـــــــــــا عنـــــــــــوا تســـــــــــه   ...................................
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في التحمل، وال في األداء، والمسألة  ""وما عنوا به تسه   ه عرفه، اكتفى بطرفه عن ذكر باقي
السادسة أو الفرع السادس أو السابع على اعتبار مسألة اإلجازة مع الفوت إن اعتبرناها مسألة 

ال فهو السادس:  مستقلة صار الفرع السابع، وا 
ـــــــــــن وراء ســـــــــــتر ـــــــــــد  م ن يح  وا 

 

ــــــــــر  ــــــــــه بصــــــــــوي أو    خب  عرفت
 

، أو يعني المحدث الذي ي "ص " حدث من وراء حجاب، يحدث مثال  من خالل المذياع مثال 
شريط، أو في مكان آخر، ويسمع صوته، وال يرى شخصه يصح، إذا أمن من اللبس، يعني 
من تقليد الصوت، إذا جزمنا بأن هذا هو صوت فالن، والكالم يليق به؛ ألنه أحيان ا الصوت 

م كأنه صوت المقلَّد من كل وجه، لكنه في ال يميز من بعض المهرة في التقليد تسمع الكال
ا  الغالب أن المقل  د هذا أنه يأتي بكالم ال يليق بالمقلَّد؛ ألنه ما جاء بهذا التقليد لنفع الناس، أبد 
ما يمكن أن يقلد شخص لينتفع الناس بكالم المقلَّد، سمعنا من يقلد العلماء، سمعنا من يقلد 

ليد لكنه ال شك أن مثل هذا االمتهان عالمة خذالن لماذا؟ بعض المسؤولين، ويتقنون هذا التق
الشيخ ابن باز؛ هل هذا المقلد  -مثال  –ألنه ال يريد به نفع الناس؛ ألنه يأتي بكالم يقلد فيه 

يأتي بالكالم ليمشيه على الناس باعتبار انه من كالم ابن باز فيما ينفع الناس؟ أو يأتي بهذا 
، هذه مهنة -نسأل هللا السالمة والعافية-وأحيان ا السخرية  من طريق التنكيت، والطرفة،

المقلدين من الممثلين، وغيرهم هذه مهنة المقلدين؛ ولذا يفتي أهل العلم بتحريم هذا التقليد، 
ا كلي ا؛ ألن أكثر من يأتي به إنما يأتي به لالستهزاء، أو إلضحاك الناس، ال يأتي  ومنعه منع 

صوت هو صوت فالن الذي يليق به بما أن الكالم الذي يخرج يليق به بفائدة، فإذا كان ال
 بفالن، يعني هذه قرينة على أنه بالفعل فالن؛ ولذا قال:

ـــــــــــن وراء ســـــــــــتر ـــــــــــد  م ن يح  وا 
 

 ................................... 
إما بصوت ثبت لك أنه صوته  "عرفته بصوي"إما وراء جدار، أو إزار، أو ما أشبه ذلك، من 

"إخبار  "أو"ك بصوته، يعني مر عليك مرار ا، نعم لعلم يعني معرفة به ممن تثق  "   خبر 
السماع على  "ص "بعدالته، وضبطه، بأن يقول لك: هذا صوت فالن بحيث ال تردد في خبره 

المعتمد بخالف الشهادة، الشهادة ال تصح من وراء ستر، وال من وراء حجاب، إنما تكون 
 مكافحة، مشافهة. 

ابن الحجاج، وهو من أهل التشديد، وعن شعبة بن حجاج قال: "ال ترو  عمن  شعبة" "وعن
حدثك ممن لم تر وجهه"، ال تحدث، أو ال ترو  عمن حدثك ممن لم تر وجهه، فلعله شيطان 
قد تصور في صورته يقول: حدثنا، وأخبرنا، تصور في صورته يعني المقصود أنه تقمص 

ن كان الشيطان قد يتشكل بصورة إنسان، وشيخ اإلسالم شخصيته، والمراد بهذا الصوت،  -وا 
يقول: جاءني من ينسب إليَّ أقوال، يقول: أنا سمعتك بنفسي، ورأيتك تقول كذا،  -رحمه هلل

ا أنا ما قلت هذا، هذا شيطان تلبس  يعني في مسائل القبور، واالستعانة بأهلها، قال: أبد 
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ذي يرد على المبتدعة، وعلى القبوريين أن يقول بصورتي؛ ألنه ال يعقل أن شيخ اإلسالم ال
مثل هذا الكالم، فالشيطان ال شك أنه من الفتن التي تفتن بعض الناس؛ ولذا عباد القبور 

 -جل وعال-الذين أشربت قلوبهم حبها، وصرفوا ألهلها، ومن فيها ما هو من حق الرب 
القبر، شيطان، وهذا زيادة  يفتنون في هذا الباب، قد يسأل صاحب القبر، ويجاب من داخل

 فلعله وجهه؛ تر لم ممن حدثك عمن ترو   "ال يقول: ،-والعافية السالمة هللا نسأل-في الفتنة 

 وأراد الصورة، أطلق أنه ومعروف وأخبرنا" حدثنا، يقول: صورته، في تصور وقد شيطان،

وتصح الرواية من  الحق والمعتمد عند أهل العلم، والراجح أنه يعتمد، تعتمد،  لكن الصوت،
))إن يعني الحجة لنا، الحجة لنا في اعتماد الصوت حديث ابن عمر، رفعه:  "ولنا"وراء ستر 

، بالل يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم((، فكلوا ،يؤذن بليل بالال  
ن، أال تعتمد يعني اعتمدوا على أذان ابن أم مكتوم، وهو ال يرى شخصه، ترى شخص المؤذ

قوله، أال تصوم، تفطر بأذانه، وتمسك بأذانه، وتصلي بأذانه، وأنت ال ترى شخصه، هذا من 
"وحدي  ، يؤذن بليل(( ))إن بالال  أقوى الحجج على أن الرواية من وراء حجاب صحيحة: 

عائشة أم المؤمنين حينما تحدث من يروي عنها من الصحابة، أو من التابعين، إنما  أمنا"
}َوا  َ ا َسَأل ت م وه نَّ َمَتاع ا دثهم من وراء حجاب، فإذا كانت أمور الدنيا إذا سألوا عنها: تح

} َجاب  َأل وه نَّ م ن َوَراء ح  من وراء حجاب، وكذلك التحديث، ال يجوز  [( سورة األحزاب91)] َفاس 
ا التحديث، تحديث المرأة للرجال، أو الرجل للنساء بدون حجاب، وعائشة تحدث من يطلب منه

أو يسألها عن الحديث، وهي في بيتها من وراء حجاب، وهذا من أقوى األدلة على اعتماد 
التحديث من وراء حجاب، وهذا يدل على أن االختالط لم يوجد ال في أول الزمان، وال في 
آخره، وكل عمل يؤدي إلى محظور فهو محظور، وتجد بعض المفتونين يقول: إن الناس 

ا رجال ونساء، ويصلون مع الجماعة من دون حجاب، ومن دون ساتر، وحتى يطوفون جميع  
ا  َند    أن من أغرب األدلة استدالال  من استدل على جواز االختالط بآية المباهلة:  ر  َتَعاَلو  }َفق 

} م  َساءَنا َون َساءك  م  َون  َناءك  َناءَنا َوَأب  ان واحد ، يعني نحن نجتمع في مك[( سورة آل عمران13)] َأب 
ونباهل، يعني الشيطان يلقنهم بعض الحجج، وال شك أن هذا من اتباع المتشابه الذي هو 
صنيع أهل الزيغ، فأين هم عن النصوص المحكمة؟ أين هم عن مقاصد الشريعة التي جاءت 
بقطع دابر كل ما يوصل إلى الفساد؟ وحديث ُأم نا أم المؤمنين عائشة التي تحدث من وراء 

ك سائر النساء من الصحابيات، وغيرهن ممن جاء بعدهن ممن له عناية حجاب، وكذل
بالرواية، فقبلت هذه الرواية مع غيبة الشخص، مع سماع الصوت، وغيبت الشخص مع أمن 
التقليد، والتزوير، كما أنه يعتمد على الكتابة مع أمن تزوير الكتابة، كما سيأتي بالثامن 

 رع الثامن يقول:هذا الف "ا"و  يضر سامع  الوجادة 
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 أن يمنعـــــــــــه او  يضـــــــــــر ســـــــــــامع  
 

 وكــــــــ الك التخصــــــــي  أو رجعــــــــي
 

 الشـــــيخ أن يـــــرو  مـــــا قـــــد ســـــمعه 
 

ـــــر أخطـــــأي أو شـــــككي ـــــم يق ـــــا ل  م
 

الفرع الثامن: ال يضر سامع ا أن يمنعه، ال يضر السامع من الشيخ أن يقول له الشيخ: ال ترو  
: ال التحديث وقال الشيخ روى عن الشيخ حضر مجلس ا،أو عرض   ايعني سمع لفظ  عني، 

ال ما يمي ،أجيز وال أبيح لك أن تروي عنيعني ال  أنت يا فالن ال ترو    ؛نع؟ ما يمتنعتمتنع وا 
 ألنه ال يملك

 أن يمنعـــــــــــه او  يضـــــــــــر ســـــــــــامع  
 

 ..............................  الشيخ 
 ج

أن  ما قد سمعه" "أن يرو  عنه المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله ال يضره يروي عنه
ة ل، بأن يقول: ال لعللمنع قد سمعه منه، حيث ال يذكر علةما يروي ما قد سمعه، يروي عنه 

أو نحو  ،أو ما أذنت لك في روايته عني ،يقول: ال ترويه عني ،وال لريبة في المسموع ،بينة
ملك لهذا العلم ليس ب ،عني، الشيخ ال يملك أو أنت يا فالن من بين الطالب ال ترو   ،ذلك

وهذا  ،الشيخ، العلم مشاع فال يملك منعه، قد يكون الشيخ ممن يأخذ األجرة على التحديث
لهذا الشيخ فيأتي من يأتي يعني الطالب يدفعون أجرة  ،التحديث أخذ األجرة علىي ،تقدم

فيخرجه من  ،ره، الشيخ متكلم وال يضي يجلسغفيأتي شخص ما دفع أجرة يب ،ويحدثون 
أخذ هي فبعض من امتهن هذه المهنة التي  ،س خارج المنزل ويسمع ويقيدفيجل ،المجلس

ال ما هو بمعروف ،الهاون  يأمر بدقاألجرة على التحديث   نحن ؟نعم ؟الهاون معروف وا 
يسمع، برع ما  لماذا؟ من أجل الذي ،نسميه النجر الذي يدق به القهوة وغيرها مما يراد طحنه

مع  -رحمه هللا تعالى-أجرة، قصة النسائي إذا لم يدفع  ئ ا،ألنه ما دفع شي ؛يشوش عليه
 ،العدالةو في الضبط  ،في الثقة ،لحارث بن مسكين إمام في الروايةالحارث بن مسكين، ا

ا إذ ،ه طمع فيه، ومن رآ والنسائي شخص معروف أنه يهتم بمظهره يلبس الجديد من كل شيء
ألن هذه عبادة ما  ؛ي ال يريد أن يدفع أجرهوالنسائ ،زاد عليه كان يأخذ أجرة عادية على الناس

األصل فيها أنه ال يأخذ عليها  ،األصل، العلم من العبادات المحضةفي يدفع عليها أجرة 
فلما روى عن  ،ويستمع يجلس وراء ساريةفصار  ،فمنعه الحارث بن مسكين من السماع ،أجرة

 :هل يقول ؟كين وقد منعهحدثنا الحارث بن مس :هل يقول ؟الحارث بن مسكين ماذا يقول
 ، نعم؟ال ؟أخبرنا الحارث بن مسكين

 طالب:.......
 رئ عليه وأنا أسمع، وهذاث بن مسكين فيما قر الحا يقول: ،بدون صيغة سمعت، :ال ما يقول

ل: الحارث بن مسكين فيما وال شيء، يقو  ،وال أخبرنا ،نهاية في الورع والدقة، ال يقول: حدثنا
 ؛لكن الذين طبعوا سنن النسائي يثبتون أخبرنا على الجادة ،بدون صيغة ،سمعقرئ عليه وأنا أ
لكن المعروف في األداء عن الحارث بن مسكين أنه  ،والذي بعده أخبرنا ،ألن قبله أخبرنا
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ره منعه من قبل الحارث ، ومع ذلك ال يضعليه وأنا أسمع الحارث بن مسكين فيما قرئ  يقول:
وإلمامة الحارث بن مسكين وثقته  ،ةغلورعه لم يثبت صي -رحمه هللا-فالنسائي  ،بن مسكين

 طه لم يهدر ولم يترك ما سمعه منه.وضب
 أن يمنعـــــــــــه او  يضـــــــــــر ســـــــــــامع  

 الشـــــيخ أن يـــــرو  مـــــا قـــــد ســـــمعه   ج
  ج

ي عني إال و ر : خالص ال ييقوليعني ال يضر التخصيص  "ك لك التخصي "و ،يعني منه
 ،ما يملكقال: ارو  عني،  فكل من دفع أجرة ،ة ما دفعواوالبقي ،ألنه دفع األجرة ؟لماذا ،فالن
يعني  "أو رجعي" ،يعني ال يضر من الشيخ لواحد أو لمجموعة بالسماع "ك لك التخصي "و

، كل األحاديث التي سمعتموها ئ اترى ما صار شي كم،ترى ما حدثت ،رجعت: قول الشيخأو 
نعم المؤثر في هذا أن يقول:  شككي""ما لم يقر أخطأي أو  ،رجعت عنها ،مني ال تروونها

في قوله  اإما أن يكون صادق   ؛ ألنه يخلوأخطأت ما يروى عنه :إذا قال ،أخطأت في الرواية
ن كان كاذب   افإن كان صادق   ا،أو كاذب    ،يته خالصاسقطت رو  افال تجوز رواية الخطأ، وا 

أو  ،طأت فيما حدثت بهأخ :يعني مع ذلك مع المنع "ما لم يقر" ،ألنه كذب ؛سقطت عدالته
 وهللا أعلم. ،أو نحو ذلك ،شككت في سماعه

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
  سم.

، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 نا والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام، قال الحافظلنا ولشيخ ، اللهم اغفربه أجمعينوصح

 ة  زَ ا  جَ : اإلال    الثَّ : -رحمه هللا تعالى-العراقي 
ــــــــــ ــــــــــإل  ا مَّ ث  ــــــــــى  تَ  ة  ازَ َج ــــــــــا ل  ااعَ مَ لسَّ
ــــــــــــــحَ ا ب  َهــــــــــــــع  فَ ار    ه  وَلــــــــــــــانَ م    َ     ي 
ـــــــع  بَ وَ  ـــــــعَ  م  ه  اقَ ت  َفـــــــاى َكـــــــحَ  م  ه  ض   ىَل
ـــنَ  ـــل  اي ف  ـــط  م       َ خ  ـــوَ  ،اَ    َل ـــغَ  وَ ه      َل
ـــــــــــا ه  دَّ رَ وَ  ـــــــــــأ   خ  ي  لشَّ ـــــــــــاف ع ي ن  ب  للشَّ
ــــــه  )هَ    مَ  ــــــقَ ل  اب  ــــــي ح  اض  ــــــا ن  ي  َس  َمَنَع

ــــــــكَ  ا َ َقــــــــ  ن   َ إ  َوَلــــــــو َجــــــــاَزي   ة  بَ ع  ش 
ـــوَ  ـــي) ن  َع ـــا أب ـــخ  ي  لشَّ ـــر  حَ ل  ا) عَ ( َم (ب   ي  
ــــــــــلَ  ــــــــــاا َهــــــــــاز  وَ لــــــــــى جَ عَ  ن  ك   رَّاقَ تَ س 

ــــــ ــــــا و   َ ، َكــــــه  وا ب ــــــال  َق  ر  َمــــــعَ ل  ا ب  و  ج 
: َأن  ي    َلـــــــه   ال م َجـــــــازَ  ي  نَ َعـــــــَوالثَّـــــــان 

ــــــــــــــة  َوَعَمــــــــــــــ َ  َواَي ر ه م  ر  ــــــــــــــو  ه  م   ج 
ـــــــ    ـــــــاز   :َوالثَّال  َج ـــــــي ال م  م  ف  ـــــــي   التَّع م 
ــــَ     ــــَده ( ام ط َل ــــن  َمن  ( )َواب  ــــب  ي   )ال َخط 

ــــــَد )الطَّ  ن  د  ع  ــــــو  ج  ــــــاَز ل ل َمو  (َوَج ــــــر     َب
ـــــــر   ـــــــف  َحص  ـــــــمُّ َمـــــــَع َوص   َوَمـــــــا َيع 
ـــــــــــرَ  ـــــــــــَواز  َأق  َج ـــــــــــى ال  ـــــــــــه  إ ل نَّ  ب  َف  

ـــت َ َ     ـــن  َيـــَرى  اف ـــي َ ا اخ  مَّ ـــَنه م  م   َبي 
 

ـــــــــــــــو   ن  وَ   ـــــــــــــــت  ل   ي  َع ـــــــــــــــوَ ن  أَ  ة  عَ س   ااَع
ــــــــتَ  ن  ــــــــم  ل  ا ه  ع ي ي  ــــــــم  ل  اوَ  ازَ َج ــــــــ ازَ ج   ه  َل

 ىَلـــــإ  ( ي  اج  َبـــــل  ا) بَ َهـــــ َ ا، وَ  َ  از  وَ َجـــــ
ـــــاقـــــال: وَ      َقـــــ ر  َمـــــعَ ل  اي ف ـــــ     َ ت   خ 

ــــــ ــــــي  ف   ن   َ و  َق ــــــَه ــــــبَ  مَّ ا ث  ــــــ و  ع   عياب  َت
ــــل  ا) ب  اح  َصــــوَ  ــــَح ــــ ه  او ( ب  ــــطَ قَ  د  َق  اَع
ــــــــط  بَ لَ  ــــــــح  ر   ي  َل ــــــــ ة  َل ــــــــا ب   َّ ط   ن  نَ لسُّ
ـــــــــــــ)ل   اكَ  َ ا َكـــــــــــــَهـــــــــــــال  طَ ب  إ    (    ز  ج  لس  
ــــــــــــــل  مَ عَ   ارَّ ط ــــــــــــــ نَ و  ر  َثــــــــــــــك   َ ا، وَ م  ه 
ـــــــق  ا، وَ َهـــــــب   ـــــــح  كَ  :  َ رَ ي   ر  َســـــــر  م  ل  ا م ك 

ــــاز   َن ال م َج و  ــــَو    ،د  ــــَو َأي  ــــه  َقب   اَوه   َل
ــــه  م   ــــَوى ف ي  ــــف  َأق  ل  ــــد  َخــــ َ َوال خ  ــــا َق  مَّ

ــــــــه   َجــــــــَواز   ،َل  َوَقــــــــد  َمــــــــاَل إ لــــــــى ال 
ـــــ ـــــَو   ث  ( َأي  ـــــَ ء  َع ـــــو ال  ـــــَده   امَّ )أب  َبع 

ــــــَ ر   ــــــاَل َفاح  ــــــال  َم َط ب  ــــــي خ  ل إل     َوالشَّ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــالثَّب ر   َكال ع َلَم ــــــــــــــــ   ب  َم     َيو 

( قـــا ـــاو  َي ـــي  )ع  ـــب  لَ ق ل  س  ـــي  َأح   : َلس 
ــــــــــــــــَرا َحص  ــــــــــــــــه  م ن  ن   إ َجــــــــــــــــاَزة  ل َكو 

 ج

رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل 
 وأصحابه أجمعين.

: الثالث: أي القسم الثالث من أنواع التحمل بعد السماع من -رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 لفظ الشيخ والقراءة عليه، الذي يسمونه العرض اإلجازة. 
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قامة، يقولون: تحركت الواو، وتوهم  اإلجازة: مصدر أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة كإعانة وا 
افتتاح ما قبلها فقلبت ألف ا، فاجتمع ألفان، فحذفت إحداهما، إما األصلية أو المنقلبة عن الواو، 
على خالف بين األخفش وسيبويه، قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، كل هذا تمرير 

ومنهم من يقول كالخضري في حاشيته على ابن عقيل يقول: تحركت للقواعد، تمرير للقاعدة، 
الواو بحسب األصل، وانفتح ما قبلها باعتبار الحال، يعني بعد القلب، وهذا ال يجري على 
مامة، وغيرها ما جاء على هذا  قاعدتهم، المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وا عانة وا 

ال، تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلت من الوزن، وأصل اللفظ يرد للعبور واالنتق
ا يرد اللفظ لإلباحة الذي هو الجواز، قسيم المنع، وقسيم الحظر،  ضفة إلى أخرى، وأيض 
وبعضهم يقول: إن اإلجازة مأخوذة من المجاز، ويقول: إن حقيقة الرواية إنما هي في السماع 

ذلك؛ ألن اإلجازة ال يدل عليها ال مستند  والعرض، ومجازها باإلجازة والمناولة، وما يلي
شرعي وال لغة، ال يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص األول حدثه، 
يعني في اللغة، وال في الشرع، إذا قال: إذا وجدت فرصة مناسبة لئن تتحدث باسمي أو تحدث 

ال ما يؤيده؟ ما يؤيد هذا ، يعني لو أنت قلت، أو عني بكالم طيب فحدث، الشرع يؤيد هذا وا 
قيل لك في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني اشهد وأثبت شهادتي، أذنت 
ا، ما يجوز، ولو قلت له: شوف أدنى  ال ما يجوز؟ ما يجوز أبد  له أن يشهد عنك، يجوز وا 

ا من الناس، الناس مجتمعون في مناسبة فت حدث مناسبة أو فرصة للحديث، إذا رأيت مجتمع 
ال ما يجوز؟ ال يجوز؛  بكالم طيب تعظ به الناس باسمي، قل: إن فالن يقول كذا، يجوز وا 
ولذا حجة من منع الرواية باإلجازة أن من قال لغيره: حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال 
، واألصل في الرواية على ما تقدم، إما أن يسمع من لفظ الشيخ،  له: أجزت لك أن تكذب علي 

ا باإلجازة احتيج إليها، كثر الناس، وكثرت أو يق رأ على الشيخ فيقر، هذه األنواع األخيرة بدء 
ا، ومن الذي ال يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل  األحاديث، فصار من الشاق جد 
كتاب، مستحيل هذا، يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في ألف مجلد، والراوي المسند الشيخ 

، الذي روى هذه الكتب بالسماع أو بالعرض عن شيوخه يستحيل أن يجلس لكل من الذي عنده
جاءه أن يقرأ عليه جميع هذه الكتب، فتسمحوا بقول الشيخ: أذنت لك يا فالن أن تروي عني 
مروياتي هذه الكتب، هذه هي اإلجازة، اإلذن بالرواية اإلجمالي، اإلذن بالرواية المفيد لإلخبار 

، أجزتك أن تروي عني اإلجمالي عرف ا ، ثم يحدث عنك تفصيال  ، فهو يروي عنك إجماال 
صحيح البخاري، ثم يقول: حدثنا شيخنا قال: قال البخاري إلى إسناده حدثنا الحميدي، قال: 
حدثنا سفيان... إلى آخره، هو ما تلقى عنك حديث: األعمال بالنيات ال بالسماع منك، ما 

نما تسمح الناس في مثل هذا اإلذن، وصارت الكتب سمعه من لفظك، وال قرأه عليك،  وا 
واألحاديث تروى به؛ نظر ا للمشقة العظيمة التي تلحق المسندين مع كثرة الطالب وكثرة الكتب، 
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وصارت اإلجازة بالنسبة للطالب الحديث بعد أن كان طالب العلم يلزمه أن يرحل من أجل 
يرحل من المدينة إلى مصر، يرحل من  حديث واحد يسمعه، يرحل من المدينة إلى بغداد،

المدينة إلى اليمن؛ ليسمع حديث يوجد عند فالن من الرواة، صار يكتب إليه ويجيز وينتهي 
اإلشكال بجميع ما يرويه، وتيسر األمر للطالب، يعني نظير تيسر الطلب اآلن من خالل 

لو خرج، وجالس في اآلالت، يعني الرجل في بيته ومتخفف من جميع التكاليف التي تلزمه 
، ما هو بمثل اإلجازة بعد أقوى  بيته ويسمع الدروس، هذه من ن عم هللا، ومع ذلك يسمع تفصيال 
، وال يحتاج إلى أن يرحل، يعني الطالب في أقصى المشرق يسمع  من اإلجازة، يسمع تفصيال 

بعيدة، في الوقت الذي يسمع فيه من في أقصى المغرب، واحتيج لإلجازة؛ ألن المسافات 
واألحاديث كثيرة، والشيوخ كثير فشق عليهم، وشفع لهذا التسامح األثر المرتب على الرواية، 
يعني اإلجازة ما كانت معروفة في عصور الرواية، حينما كانت الرواية بالفعل يترتب عليها 
التصحيح والتضعيف، لكن لما كان األثر المرتب على اتصال األسانيد هو مجرد إبقاء 

لة التي هي خصيصة هذه األمة تسامحوا، سهل ارو  عني صحيح البخاري؛ ألن صحيح السلس
البخاري مدون ومضبوط ومتقن، وأنا أروي صحيح البخاري برواية أبي ذر، وبرواية فالن أو 
عالن، وأنت ترويه عن طريقي بهذه الرواية، فما صار للرواية ذاك األثر البالغ الذي يترتب 

، فتسامحوا في كيفية الرواية، وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي عليه الثبوت من عدمه
يشترطونها في الرواة؛ ألنه اآلن صار أثرها يعني مالها أثر حقيقي عملي، يقول بعض من 
أبطل اإلجازة: لو جازت اإلجازة لبطلت الرحلة، هذه يحتج بها من يرى أن اإلجازة غير 

علة التي من أجلها تبطل اإلجازة علل ال تثمل وال صحيحة، ولكن هذا االستدالل، أو هذه ال
تثبت أمام التمحيص؛ ألن الرحلة ليست مقصودة لذاتها؛ ألنه يلزم عليه أنه لو رحل من 
المشرق أو المغرب وروى عن الشيخ باإلجازة صحت روايته؛ ألنه ما بطلت الرحلة، واإلجازة 

 ال تتأثر سواء حضر إلى الشيخ أو لم يحضر. 
 :-حمه هللا تعالىر -يقول 

 طالب:........
ا لإلباحة التي هي قسيم المنع، وقال بعضهم: إنها  عرفنا أنها ترد للعبور واالنتقال، ترد أيض 
من المجاز، كونها للعبور أو االنتقال العبارة عبرت أو المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا 

ا اإلباحة كأنه يبيح له أن ير  وي عنه، ويجيز له أن يروي عنه، وكذلك اإلذن اإلجمالي، وأيض 
قولهم: إنها مأخوذة من المجاز، هذا عند من يثبت المجاز، يقول: إن حقيقة الرواية إنما هي 
بما يسمع من لفظ الشيخ، أو يقرأ عليه، وما عدا ذلك مجاز، لماذا؟ ألنه لفظ استعمل في غير 

 ما وضع له، وهذه حقيقة المجاز عند من يقول به. 
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 :-رحمه هللا-قال 
ــــــــــي الســــــــــماعا  ...................................  ج  ثــــــــــم اإلجــــــــــازة تل

 

 الذي هو القسم األول أو الثاني؟
 .......طالب:

"ثم اإلجازة لكن هل بالفعل اإلجازة تلي السماع، وعلى هذا تكون فوق العرض؟ نعم؟ إذا قلنا: 
 وليست الثالث، نعم؟تلي القسم األول، إذ ا القسم الثاني  تلي السماعا"

إذا قلنا: إنها تلي السماع يعني من لفظ الشيخ، قلنا: إنها أقوى من العرض، وهي القسم الثاني 
ا، يعني الذي يسمع  وليس الثالث، حتى الناظم يفسر هذا الكالم بأن اإلجازة تلي السماع عرض 

ل السماع الثاني؛ ألن من لفظ القارئ على الشيخ، السماع يشمل السماع المرتبة األولى، ويشم
السماع القسم األول والثاني كالهما سماع، األول من لفظ الشيخ، والثاني من لفظ القارئ على 

 الشيخ، فهو مجمل يتناول القسمين؛ ولذا صارت اإلجازة هي القسم الثالث.
ــــــــــي الســــــــــماعا  ...................................  ج  ثــــــــــم اإلجــــــــــازة تل

 

ا أعلى منه، أعلى من السماع، ومنهم من يقول: هما سواء، ما دام أذن له وابن منده يرى أنه
أن يروي فكأنه سمع، وهذان القوالن ليسا بشيء؛ ألن الخالف في أصل جواز اإلجازة، في 
أصل جواز الرواية باإلجازة، والقسم األول والثاني تصح الرواية بهما باإلجماع، ولهما من 

ما ال يجعل في النفس أدنى ريب أو شك في صحة الرواية بهما، الدالئل اللغوية والشرعية م
أما اإلجازة فالخالف فيها قوي، والرواية بها واالستدالل للرواية بها ال شك أن فيه غموض، 

وال في عصر  ،-السالمعليه الصالة و -يعني شيء حادث طارئ، ال يوجد في عصر النبي 
 وجد متأخر ا. صحابته الكرام، وال في عصر التابعين، إنما

ــــــــــي الســــــــــماعا  ونوعـــــــــــــــي لتســـــــــــــــعة أنواعـــــــــــــــا   ج  ثــــــــــم اإلجــــــــــازة تل
 

نوعت يعني قد نوعت اإلجازة "لتسعة أنواعا"، يعني تسعة أنواع، وهي متفاوتة في القوة 
والضعف؛ ألن منها ما يعين فيه المجاز له، والمجاز به، كأن يقول: أجزت لمحمد بن عبد هللا 

له برواية صحيح البخاري عني، عين المجاز والمجاز به، هذه بن فالن الفالني عي ن المجاز 
أرفع األنواع، الثاني: يعين المجاز وال يعين المجاز به، الثالث: يعين المجاز به وال يعين 

ا تلو اآلخر. -رحمه هللا تعالى-المجاز... إلى آخر األقسام التي سوف يذكرها الناظم   واحد 
 فأرفعها الذي هو النوع األول.

 ...................................  ج  رفعهــــــــــــــا بحيــــــــــــــ    مناولــــــــــــــهأ
 ج

أرفع هذه األنواع التسعة حيث ال مناولة؛ ألن الكالم في القسم الثالث في اإلجازة المجردة عن 
المناولة؛ ألن عندنا إجازة مجردة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وهناك مناولة 

 ح البخاري خذه فاروه عني، ال شك أن هذا أعلى. ، هذا صحيةمقرونة باإلجاز 
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 الثالث: المناولة المجردة عن اإلجازة، وهذه باطلة على ما سيأتي.
ن خلــــــــــي عــــــــــن إ ن المناولــــــــــه ــــــــه    وا  ــــــــر: تصــــــــ  وا صــــــــ  باطل  قي

  جج 
يعني إذا ناوله كتاب ا يرويه عنه بمجرد المناولة؟ ال، وسيأتي الكالم في هذا، المقصود أن 

اإلجازة المجردة عن المناولة، الباب كله في اإلجازة المجردة عن المناولة، فأرفعها  الكالم في
 مما تجرد بحيث ال مناولة معها

ـــــــــه    ....................................  تعينـــــــــه المجـــــــــاز والمجـــــــــاز ل
  جج 

نواع األول تعينه، تعيين المجيز المجاز به الكتاب، والمجاز له وهو الطالب، هذا أرفع أ
 اإلجازة.

 وبعضــــــــهم حكــــــــى اتفاقــــــــه علــــــــى
 ج  جواز  ا...........................   ج

بعضهم فيما ذكره القاضي عياض حكى اتفاقهم، يعني اتفاق العلماء على جواز ذا، يعني هذا 
النوع، لكن ذهب القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي إلى نفي الخالف مطلق ا، يعني 

"و هب الباجي إلى ة التي من هذا النوع، مطلق ا يعني من هذا النوع وغيره عن صحة اإلجاز 
يعني عن صحة اإلجازة، فقال: صحيحة مطلق ا هذا النوع وغيره  "ا*** نفي الخ   مطلق  

 يعني كما ستراه من الخالف في األنواع األخرى  "وهو غل "
 ..........................وهو غل 

 ي العمـــــر قـــــ قـــــال: وا خـــــت   فـــــ   ج 
 ج

يعني قال الباجي: واالختالف، يقول الباجي: ال خالف في جواز الرواية بها، يعني اإلجازة، 
لكن االختالف في العمل قط، الخالف إنما هو في العمل، يعني الرواية تجوز، لكن العمل ال 

المعلق،  يجوزن، مثل ماذا؟ المرسل تجوز روايته، لكن ال يجوز العمل به، المرسل، المنقطع،
: ال خالف في جواز -يعني الباجي-ولذلك قال: قال  تجوز روايتها، لكن ال يجوز العمل بها؛

مر  -درس الميمية-الرواية بها، واالختالف إنما هو في العمل قط، يعني فقط، وفي الدرس 
ا بها فقط.  علينا قط مراد 

................................... 
 ج

 عتصااااااااااام  وباااااااااااالعتيق تمساااااااااااك قاااااااااااط وا  
 ج
 ج

يعني بها، االختالف إنما هو في  "وا خت   في العمر"يعني فقط دون غيره، وهنا يقول: 
 أي فقط. "ق "العمل بها 

 ورده الشـــــــــــيخ بـــــــــــأن للشـــــــــــافعي
ــــــابعي   ج ــــــم بعــــــو ت ــــــو ن فيهــــــا ث  ق

  ج
"بأن ورده أي قول الباجي بنفي الخالف الشيخ ابن الصالح، با)أن( هذه مخففة من الثقيلة 

ن قل العمل. قو ن فيها"*** فعي للشا  مخففة، إذا خففت أن وا 
 العماااااااااااااااااااااااالُ  ل  وخففاااااااااااااااااااااااات إن فَقاااااااااااااااااااااااا

 ...................................   ج
 جج
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لم يقل: قولين، وهي اسم )إن( األصل  "قو ن"يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها؛ ولذا قال: 
{ }إ ن  َهَ ان  أنه اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل،  َران   .[( سورة طاه63)] َلَساح 
 وخففااااااااااااااااااااات )إن( فقااااااااااااااااااااال العمااااااااااااااااااااالُ 

 ...................................   ج
 جج

مخففة من  :هذه مثلما قلناو  "بـ)أن("يعني رد قول الباجي الشيخ ابن الصالح  "ورده الشيخ"
في أي  ،وكذلك لمالك قوالن فيها "بـ)أن( للشافعي" ؛ ولذلك رفع اسمها ولم ينصبالثقيلة

من  ، والربيع فاته قدر يسيروقول يمنع اإلجازة ،فقول الشافعي يجيز اإلجازة ،جوازها ومنعها
الشافعي، قال: اجلس واقرأ،  فاته بالسماع فأراد أن يتحمله باإلجازة فرفض اإلمام ،األم للشافعي

نع إنما هو هذا يدل على أنه ال يرى اإلجازة، وروي عنه بل ثبت عنه أنه أجاز مما يجعل الم
 لتكون الرواية مطردة، تكون رواية الكتاب كلها بالعرض.

يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه، يعني  "ثم بعو تابعي"أي في جوازها ومنعها  "قو ن فيها"
 مذهب الشافعي، 

 م هبــــــه القاضــــــي الحســــــين منعــــــا
 

 ................................... 
 

اية بها جزم ا، وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي، بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرو 
ا.  أحد أعيان المذهب، وأحد الوجوه، أصحاب الوجوه المعتبرة في المذهب، منع الرواية بها جزم 

ـــــا  ج  ................................... ـــــد قطع ـــــه ق  وصـــــاحب الحـــــاو  ب
 ج
 ج

ا إمام من أئمتهم  يعني في  "فيه"الكبير  صاحب الحاو ""الماوردي أبو الحسن الماوردي أيض 
مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، عزا لمذهب الشافعي  "قد قطعا"بعدم الجواز  "به"الحاوي 

ا  "يعني القاضي حسين والماوردي  "وقا "المنع أيض  يعني كقول شعبة بالصرف  "كشعبة 
ال فاألصل أنه ممنوع من الصرف،  ني ولو جازت يع "إ ن "كشعبة ولو جازيللضرورة وا 

 اإلجازة، إذن بالنون؛ ألن بعضهم يكتبها باأللف والتنوين إذ ا.
 .......طالب:

يعني النون فيه ليست منقلبة عن تنوين، إنما هي أصلية عند المبرد، ومن يقول بقوله، ويقول: 
"وددت أن أكوي يد من كتبها باأللف" مع أن غيره يجيز هذا، يتوسع فيه؛ ألن التنوين نون 

 نة ينطق بها وال تكتب.ساك
 بالنون. "إ ن"يعني اإلجازة  "ولو جازي"

................................... 
 ج

ــــــــة طــــــــ ب الســــــــنن  ــــــــي رحل  لبطل
 

الرحلة: هي االنتقال من البلد إلى غيره من البلدان التي يكثر فيها أهل العلم، أهل الرواية، أهل 
ن لم تكن للرواية لكنها لطلب الرحالت تت -وهلل الحمد-اإلسناد، وما زالت  تابع لطلب العلم، وا 

 العلم، وهو في الجملة محمود.
................................... 

 ج

ــــــــة طــــــــ ب الســــــــنن  ــــــــي رحل  لبطل
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ألجلها، يعني ألجل السنن من بلد إلى بلد الستغنائهم باإلجازة عنها، يعني اآلن ما يحتاج وال 
اإلجازة من المشرق إلى المغرب أو العكس، هذا  من يرحل بالكتاب، يعني إذا طلبت

االستدعاء لإلجازة يحتاج إلى من يرحل به إلى المشرق، اآلن اكتب الطلب وبالفاكس يمشي 
 ويرجع عليك نفس الشيء بلحظة، تيسرت األمور وهلل الحمد.

................................... 
 ج

ــــــــة طــــــــ ب الســــــــنن  ــــــــي رحل  لبطل
 

اآلالت أبطلت  علة ال تكفي لرد اإلجازة؛ ألن الرحلة ليست مقصودة لذاتها،وقلت: إن هذه ال
الرحلة عند كثير من طالب العلم، اآلالت يطلب العلم وهو في بيته، ويحصل ما يحصله من 

 يطلب الدرس، وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس. 
 إبطالهــــــــــــــا كــــــــــــــ اك للســــــــــــــجز    ج  وعـــــن أبـــــي الشـــــيخ مـــــع الحربـــــي

 

جاء عن أبي الشيخ عبد هللا بن محمد األصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، و 
وصالح بن محمد المعروف بجزرة، إمام من أئمة الحديث، جاء عنهم إبطالها، وحكاه اآلمدي 

أبي نصر عبد هللا بن سعيد الوائلي  "ك لك للسجز "وابن الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
 على جواز اإلجازة. "لكن على جوازها"يقال: السجستاني وسجزي السجستاني، 

 لكــــــــــن علــــــــــى جوازهــــــــــا اســــــــــتقرا
 ج  ج  عملهــم.............................  ج

أي عمل أهل الحديث قاطبة، وصار إجماع ا، يعني بعد عصور الرواية استقر األمر على 
 جواز اإلجازة.

 لكــــــــــن علــــــــــى جوازهــــــــــا اســــــــــتقرا
 طـــــــــــــــراعملهــــــــــــــم وا كثــــــــــــــرون   ج

 

أو بها، واألكثرون طر ا عملهم يعني عمل أهل الحديث قاطبة، ونقل فيها اإلجماع،  "قالوا به"
ا  "ا"طر  من العلماء  "وا كثرون" أي بالجواز، قالوا به، األكثرون طر ا كيف  "قالوا به"يعني جميع 

انعقاد اإلجماع، يعني  ينقل اإلجماع وهو يقول: واألكثرون طر ا قالوا به، أي الجواز؟ يعني قبل
قول الجمهور قبل انعقاد اإلجماع، ثم انقرض الخالف، قالوا به أو بها، يعني بالجواز بالرواية 
بها، وقال السلفي وهي ضرورية، السلفي يقول: ضرورية، السلفي إمام مسند محدث، مكثر، 

ه بالسماع أو جاب البلدان واألقطار من أجل الرواية، ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهل
بالعرض ما رجع إلى أهله، لكنه جاب األقطار والبلدان والتقى بالشيوخ وأهل اإلسناد وأخذ 
مروياتهم باإلجازة، ورجع إلى بلده، وعد من المسندين الكبار؛ ولذا يقول: هي ضرورية، لماذا؟ 

لة من بلد ألنها لو لم تكن ضرورية وألزم بأن يسمع أو يعرض، ما رجع إلى أهله، يعني الرح
إلى بلد تحتاج إلى أشهر، جابر بن عبد هللا سافر إلى عبد هللا بن ُأنيس شهر ا كامال  من أجل 
حديث واحد، والسلفي جاب األقطار وحمل مئات األلوف من األحاديث بطريق اإلجازة، ولو 
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سمعها أو عرضها الحتاج إلى أضعاف عمره، فضال  عن كونه يرجع إلى بلده أو ال يرجع؛ 
 لذا قال: هي ضرورية.و 

 ...................ك ا وجوب العمر  
 بهـــــــا وقيـــــــر:   كحكـــــــم المرســـــــر     ج 

 ج

كذا لما استقر األمر على جواز الرواية بها، كذا استقر كما هو المعتمد وجوب العمل 
ن في الكتب  واالحتجاج بالمروي بها، قد يقول قائل: إن المعول في االحتجاج والعمل هو ما ُدو 

 ألسانيد المتصلة بالسماع والعرض، فلسنا بحاجة إلى أن نعول على اإلجازة ونعتمد عليها. با
 ...................ك ا وجوب العمر  

 بهـــــــا وقيـــــــر:   كحكـــــــم المرســـــــر     ج 
 ج

يعني لو افترضنا أن عالم ا من أهل الحديث ومن أهل الفقه ليست عنده إجازات، وليست عنده 
سنة المدونة كالصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات روايات بالكتب، كتب ال

والمستخرجات والموطآت، ما عنده روايات ماذا نقول عنه؟ نقول: هذا ليس بمحدث وله عناية 
كبيرة بمعرفة الحديث رواية ودراية؟ لكن ما عنده أسانيد، يقول: أنا ما أؤمن بأهمية األسانيد، 

ا إلى البخاري ثم قلت: قال اإلمام  ثم ماذا إذا قلت: حدثني فالن عن فالن في عشرين نفس 
ولذلك لو قيل لي: أجزتك  ؛يقول: ما له قيمةالبخاري: حدثنا الحميدي، ماذا يستفيد الحديث؟ 

ال  اوفقيه   اقلت: ما أريد، هذا يبقى محدث   ؛ ألن ما عنده أسانيد؟ محدث ،قال: ما له قيمة هذايوا 
على صحة نسبة الكتب إلى  المتأخرة ليس له أثر عملي، العملاتصال األسانيد في العصور 

مؤلفيها، فإذا ثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه انتهى اإلشكال، تدرس اإلسناد من هذا المؤلف إلى 
وما عدا ذلك..، لكن لو كان لك رواية بصحيح البخاري ثم جاء  -السالمعليه الصالة و -النبي 

ود دعنا من صحيح البخاري؛ ألنه ما يحتاج إلى دراسة، من يدرس..، رواية في سنن أبي دا
ا، ثم جاء واحد يحتاج إلى أن يستدل  بينك وبين أبي داود مثال  ثمانية عشر أو تسعة عشر نفس 
، ثم قال أبو داود..، وذكر  بحديث من سنن أبي داود عن طريقك، وذكر إسنادك كامال 

اج يترجم لشيخك لينظر..؟ يترجم الحديث هل يترجم لك؟ وينظر في قوتك وضعفك؟ يحت
ا ما يحتاج إلى هذا، ما  ا لينظر هل فيهم المقبول وفيهم المردود؟ ال، أبد  لثمانية عشر شخص 
يحتاج إلى هذا إطالق ا، وقل مثل هذا في الكتب األصلية التي تروي الحديث بالوسائط، يعني 

ان ا بواسطة الكتب يروي عن اثنين البغوي مسند، يروي الحديث أحيان ا بأسانيده المستقلة، وأحي
أو ثالثة، ثم يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي قال: حدثنا فالن، في شرح 
السنة، ونحن نحقق شرح السنة نصحح ونضعف نحتاج إلى أن ندرس من بين البغوي إلى 

م شيخ البخاري والحديث في صحيحه؟ ما نحتاج، نحتاج إلى أن ندرس البغوي ثم شيخه، ث
؟ ما -السالمعليه الصالة و -شيخه، ثم اللؤلؤي، ثم أبي داود، ثم سند أبي داود إلى النبي 

نحتاج، فالكتب المسندة األصلية التي تروي بواسطة الكتب، بواسطة األئمة المصنفين 
كالبيهقي مثال  يروي أحاديث عن طريق أصحاب الكتب، وقد يروي أحاديث بسنده المستقل؛ 
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سند، ما رواه على جهة االستقالل، هذا يدرس، يدرس شيخه، يدرس شيخ شيخه ألنه إمام م
إلى آخر السند، لكن ما رواه في أثناء الطريق إمام مصنف نرجع إلى األصل وندرس إسناد 
أبي داود أو إسناد الترمذي، أو إسناد ابن ماجه، أو إسناد الكتب المصنفة المتداولة، بعد أنه 

وجود في األصل، فنرجع إلى دراسة هذا الحديث في األصل؛ ألن نتأكد أن هذا الحديث م
المؤلف قد يعتمد على رواية ليست هي المتداولة بين أيدينا، فال نجد الحديث في سنن أبي 
، أو رواية ابن العبد، أو  داود؛ ألننا اعتمدنا رواية اللؤلؤي، وهو اعتمد رواية ابن داسه مثال 

، فبحثنا عنه ما وجدناه في صحيح البخاري؛ ألنه اعتمد أورد الحديث من  طريق البخاري 
رواية حماد بن شاكر، ونحن اعتمدنا على رواية أبي ذر، ومع ذلك إذا رواه عن طريق حماد 
بن شاكر عرفنا أنه في رواية حماد بن شاكر هل نبحث عن هذه الرواية لنتأكد؟ أو نثق بهذا 

بخاري وهو موجود في رواية حماد مما زاده عن اإلمام البيهقي ونقول: خالص خرجه اإلمام ال
رواية...؟ مع أن رواية حماد الغالب فيها النقص ليس فيها الزيادة، يعني نثق بهذا اإلمام، وال 
نحتاج إلى أن ندرس الواسطة، يعني شدد كما تقدم في أوائل األلفية حينما تكلم الناظم عن نقل 

 الحديث من الكتب المتعمدة، قال:
 نقاااااااااااااااال سااااااااااااااااوى مرويااااااااااااااااه إجماااااااااااااااااعُ     باااااااااااااااان خياااااااااااااااار امتناااااااااااااااااعُ قلاااااااااااااااات: وال

 ج

يجعل طالب العلم يحرص على اإلجازة، لماذا؟  -اإلشبيلي–يعني كالم ابن خير في فهرسته 
ألنه قال: يمتنع أن ينقل حتى من الكتب المؤلفة تنقل حديث ا وأنت ليست لك به رواية، أو 

ه متصلة باألئمة بالكتب يجعله ال تعمل بحديث ليست لك به رواية، فيجعل الذي ال رواية ل
يجوز له أن يتطاول على هذه الكتب، وال يروي منها، وال ينقل، وال يعمل، حتى تكون له به 
رواية، لكن هذا اإلجماع الذي نقله منقوض بإجماع آخر، ابن برهان نقل اإلجماع على أنه 

اري، ويعمل بما في صحيح يجوز لمن أراد الرواية أو النقل أو العمل أن ينقل من صحيح البخ
 البخاري ولو لم تكن له به رواية، وهذا محل إجماع.

 بها...................................   ج   ...................ك ا وجوب العمـر  
يعني واألكثرون طر ا، أو اإلجماع إن ثبت عدم المخالف فيما بعد، عدم المخالف، إن لم يوجد 

ذا في الرواية والعمل "وقيل" وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره: ال مخالف فيما بعد، ه
يجوز العمل به، تجوز الرواية بها، لكن ال يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل؛ ألن فيها 
انقطاع، يعني ما دامت هذه الرواية باإلجازة غير معتبرة، يعني تروي بواسطة اإلجازة الخبر، 

الشيخ الذي تحدث عنه باإلجازة ما حدثك، ال أسمعك وال سمع منك، لكن ال تعمل به؛ ألن 
فحكمها حكم المرسل، لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكالم، يقول: كيف يكون من 
تعرف عينه وعدالته بمنزلة من ال نعرفه؟! في السند المرسل ويشمل أنواع االنقطاع فيه راٍو ال 
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لكن في اإلجازة أنت تعرف الذي أجازك، ومن أجازه ومن نعرف عينه، فيه سقط ما نعرفه، 
 أجازه إلى آخره، كلهم معروفون، ففرق بينها وبين المرسل.

 طالب:........
دعنا ممن يقول به، لكن على القول بعدم الجواز به؛ ألنه إذا صحت الرواية باألصل المقيس 

بالفرع، مع أنه ذكر عن مالك عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية 
 يعني النوع الثاني، وحذفت الياء. ""والثان  وأبي حنيفة أنهم ال يرون الرواية باإلجازة 
ــــــــه ــــــــين المجــــــــاز ل ــــــــان  أن يع  والث
 جمهورهم.......................... 

ـــــــ   قبلـــــــه ادون المجـــــــاز وهـــــــو أيض 
 ................................... 

ا قبله الجمهور من العلماء، الثاني: من أنواع إذا عين المجاز له دو  ن المجاز به هذا النوع أيض 
دون الكتاب المجاز به  -الطالب–اإلجازة المجردة من المناولة أن يعين المجيز المجاز له 

أي جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء  جمهورهم"*** قبله  ا"أيض  أي هذا النوع  "وهو"
رواية به من غير تعيين للمجاز به، وعمال  بالمروي به بشرطه، هو  "عم   "رواية و وخلف ا  سلف ا

اآلن مجهول، لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، شريطة أن يؤول إلى العلم، لكن لو استمرت 
الجهالة، أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي، هذا يؤول إلى العلم؟ هذا ال يمكن أن يؤول 

ت لك أن تروي عني جميع مروياتي، اآلن ما عين، ومروياته إلى العلم، لكن لو قال له: أجز 
منها ما تقدم عن اإلجازة، ومنها ما تأخر، يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى اآلن، فهو 
يروي عنه جميع مروياته إلى وفاته، حتى ما تتجدد منها، هنا ما عين المجاز به، لكنه يؤول 

عة بما في ذمة فالن لي، قال: كم الذي في ذمة إلى العلم، لو قال: اشتريت منك هذه السل
فالن؟ قال: وهللا بالدفتر، ما بعد جمعنا، المجموع إلى اآلن ما بعد طلع، لكن هذا يؤول إلى 
، لكن لو قال: اشتريت هذه السلعة ببعض ما في  العلم، يجمع ويعرف، فليس الثمن مجهوال 

 اختل شرطه.  ذمة فالن لي، هذا الثمن مجهول، والبيع باطل؛ ألنه
 ثم قال:

................................... 
 جمهــــــــــــــورهم روايــــــــــــــة وعمــــــــــــــ   

  ج

ـ   قبلـه ا.......................وهو أيض 
ـــــد خـــــ  ـــــه ممـــــا ق ـــــوى في ـــــف أق  والخل

  ج
ولكن الخلف الذي هو الخالف أقوى في هذا النوع من الذي قبله، ولكن الخلف في جواز 

لنوع مما قد خال، أي من النوع الذي قبله، بحيث لم ُيحَك فيه الرواية والعمل أقوى في هذا ا
أي النوع الثالث من  "والثال "اإلجماع، هذا النوع ما حكي فيه اإلجماع بخالف النوع األول 

 أنواع اإلجازة، 
 .................التعميم فـي المجـاز  

ــــــــ  الخطيــــــــب وابــــــــن منــــــــده امطلق 
   ج

ــــــــى الجــــــــواز    ــــــــال إل ــــــــد م ــــــــه وق  ل
ـــــــثـــــــم أبـــــــو ال  بعـــــــده اعـــــــ ء أيض 

 
 ج
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 النوع الثالث من أنواع اإلجازة التعميم في المجاز له، وتحت هذا صورتان. 
الصور األولى: أن يعين المجاز به، والصورة الثانية: أال يعين المجاز به، الصورة األولى أن 

، أجزت لهم يقول: أجزت لمن قال: ال إله إال هللا، أو لجميع المسلمين، أو ألهل اإلقليم الفالني
أن يرووا عني، يعين المجاز به صحيح البخاري هذه الصورة األول، أو ال يعين، فيقول: 

 مروياتي.
سواء عين المجاز به أو أطلق، كأن يقول: أجزت  "والثال  التعميم في المجاز*** له"

 للمسلمين أن يرووا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص.
 "ا"مطلق  البغدادي أبو بكر الحافظ  الخطيب" امطلق  ***  "إلى الجوازذهب يعني  "له وقد مال"

سواء الموجود حين اإلجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلق، قال: أجزت ألهل اإلقليم الفالني 
أن يرووا عني مروياتي، أو كتاب بعينه، وأهل اإلقليم الفالني منهم الموجود، ومنهم من 

جازة، ومنهم من سيوجد بعد ذلك، وعلى كل حال اإلجازة في أصلها سيوجدن موجود وقت اإل
ضعف، وتزداد ضعف ا بهذا التوسع، أجزت لمن قال: ال إله إال هللا، أجزت للمسلمين، أجزت 

ا شاع اللفظ صارت موكلألهل اإلقليم الفالني، كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز، 
طالب الطالب -يشترط في اإلجازة أن يكون المجاز بر الحافظ ابن عبد ال أقرب إلى المنع،

، ويثق به الشيخ، يستحق أن يروي  ،بالصناعة، يعني من أهل الحديث اأن يكون ماهر   -اإلجازة
إذا قرأ  ؛ ألنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرفأو يسمع منه ،سمعهولو ليُ  ،لروايةأن يأذن له با

ذا سمع حفظ، أما اإلجازة تقول:  ،أتقن فالن ممن هو أهل  ولد وولد ،وولد فالن ،أجزت لفالنوا 
وفيهم  ،وفيهم المغفل ،وفيهم األبله ،ليس بأهل، أو أجزت ألهل اإلقليم الفالني هملرواية ومنل

 فيهم من ال يستحق أن يتحمل هذا العلم، الشك أنها أن ضعفها ظاهر. ،فيهم الكبير ،الصغير
................................... 

ــــــــم  الخطيــــــــب وابــــــــن منــــــــده اطلق 
 

ـــــى الجـــــواز  ـــــد مـــــال إل  ......... وق
................................... 

ا– مال إليه والدرج، تقال  ،ومنده تقال بالهاء في الوقف ابن منده،الحافظ أبو عبد هللا  -أيض 
 تخضعيعني ألفاظ أعجمية ال  ،، مثل ابن داسههاء في الوقف والدرج، مثل ابن ماجهبال
ذا أدرجت لها حكم. عربية أنها إذا وقف عليها لها حكمالقوانين ل ولعلنا نتذكر السؤال الذي ، وا 

ورد في درس المغرب للتنبيه على األخوة الذين يحصل لهم شيء من النعاس في الدرس، 
ومعلوم أن روايتهم تكون ضعيفة، حتى قال بعض أهل العلم: إن اإلجازة على وجهها خير من 

رديء، اإلجازة على وجهها خير من السماع من الرديء، وال شك أن النعاس يسري، السماع ال
ن كان ال يحصل منه حركة، وال أذى، وال تشويش، لكنه يسري، وبعضهم  ويؤثر على غيره، وا 
يتحايل بعض السراق يتحايل، فيدخل المحل، ويجلس، ثم يتثاءب أمام صاحب المحل، ثم بعد 
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اإلجازة  ءفينعس، ثم يسرق ما يشاء، على كل حال السماع الرديذلك ينعس حتى يؤثر عليه، 
خير منه، واالنتساب كما معروف في الدراسة النظامية خير من الحضور الذي ال تترب عليه 

 أي آثار.
ــــــــ  الخطيــــــــب وابــــــــن منــــــــده امطلق 

 

ـــــــ   بعـــــــده اثـــــــم أبـــــــو العـــــــ ء أيض 
 

 ،مندهأي بعد ابن  "أيضا بعده"الحافظ الثقة أبو العالء الهمداني 
 وجـــــــاز للموجـــــــود عنـــــــد الطبـــــــر  

 

ـــــــال فاحـــــــ ر   والشـــــــيخ لإلبطـــــــال م
 

ب الطاهر الطبري وكذا جاز التعميم في اإلجازة للموجود حين صدروها خاصة عند أبي الطبي
 مال. -اأيض  – لإلبطال الشيخ ابن الصالح يعني وكذا "والشيخ لإلبطال" فيما نقله الخطيب

وهذا االسترسال يزيدها  ،، هذا التوسعابهذا التوسع ضعف  وقال اإلجازة بأصلها ضعيفة، وتزداد 
 نعم؟ ؟عندك ياء حذر  اكسرة، ف ،بدون ياء ""فاح ر  وعلى هذا  ،ال ينبغي احتماله اكثير   اضعف  

 طالب:......
 ألنه ها؟  ؛فاحذر بالكسر ،موجود ياء نعم،

 ..طالب:...
هو الصحيح أنه  بحذف الياء، ال معروف أنه ،بحذف الياء الثاني ال ،والثاني ال ثانية؟أي 

يعني  ،الطبعة المحققة المراجعة هذه فيها ياء، ومعلوم أن الفوات ال بد منه بدون ياء، لكن هذه
مراجعة خفيفة، معروف أن  هللكتاب قبل طبع ، يعني ومراجعتيما أحد يزعم أن عمله كامل

جود ، ولو ، ويفوته بعض الشيءام  تا اثم بعد ذلك ال يدقق عليه تدقيق   ،اإلنسان قد يثق بالمحقق
وبعض الكتب التي وضع عليها اسمي صرت أمتنع من  ،بعض المالحظات على هذه األلفية

ك ون لجيبيوهللا  ا، حققه أنت، نعم،حرف   ات أن تراجع الكتاب حرف  در ، ألنه يكلف، لو أالتقديم
ري كيف ى أشياء ما أد؛ ألني وقفت علاتام   اصرت أرفض رفض   ،وقدم له اجع كتابي،يقول: ر 
 نايعني قراءتي لها سرد، سرد واختبار بعد ما هو بقراءة تامة، لكن األخوان يقولون يكفي فاتت؟

ألن فيها منهجية لطلب علوم الحديث، ألن فعل األمر يبنى على ما  ؛المقدمة التي كتبتها
 لمضارع إنما يجزم بحذف حرف العلة.وا ،يجزم به مضارعه

 صـــــــرومـــــــا يعـــــــم مـــــــع وصـــــــف ح
 

 كالعلمــــــــــــــــا يوم ــــــــــــــــ  بــــــــــــــــالثبر 
 

يعني يخفف هذا  ،وصف حاصلصرح ابن الصالح بقوله: ما يعم مع  يعني قد "وما يعم"
عموم  ، هذاال إله إال هللا :من قال ،إلحاطة به" هذا ال يمكن اأجزت لجميع المسلمين" ،وممالع

وكل ما  لقرية الفالنية،ي، أو أهل اأو أهل البلد الفالن ،لكن لو قال: أهل الثغر ،نعم ،العموم
كلما توسعت ضعفت،  هاويكون الرواية بها أقوى؛ ألن ،أدق ،صغر يكون الحصر فيه أقرب
ه تسكبه على هذا ، أو بيالنعم معك حبر في فنجان مثال   ،يعني مثال ذلك أن تأتي بحبر

ذا زدت قليال   ،يكون اللون للحبر ا،الكأس يصير اللون غامق   ذا سكبخف اللون  وا  ته في ، وا 
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وهذا مثل اإلجازة، اآلن اإلجازة األصل أن الرواية بين الشيخ  ،انتهى خالص ذاب ؛حر مثال  الب
وفيه عشرة أشخاص  ،هذا األصل، ثم إذا توسع فيها يأتي االستدعاء ،مواجهة ا،والطالب كفاح  

 ، والرواية أضعف لماذا؟أكثر ،مائة شخص ،ن حصورو هؤالء م ،يطلبون اإلجازة بكتاب كذا
ويحيط بهم، ويعرف األهل من غير  ،همم، ويتصفحأعيانه ن الشيخ كلما يقل العدد يعرفأل

 ،همءوال يعرفهم، حتى وال يستطيع أن يقرأ أسما ،لكن إذا زادوا ما يستطيع أن يتصفحهم ،األهل
ال  :من تلقاء نفسك أجزت من قال ،وال استدعاء ،عن كونه ال أسماء مكتوبة فضال   ،وال قراءة
 نعم؟  ا،فال شك أن بهذا التوسع تزداد ضعف   ، هللاإله إال

 طالب:......
الشرط في وقت  ،شترط شروطل ال يُ وقت التحم   ،هذا ما يضر ،وهو مميز ،يكتب ألنه حضر

 ا.هذا أشرنا إليه سابق   ،أن يؤدي طبق عليه الشروط درا، إذا أاألداء
 ومـــــــا يعـــــــم مـــــــع وصـــــــف حصـــــــر

 

 كالعلمــــــــــــــــا يوم ــــــــــــــــ  بــــــــــــــــالثبر 
 

بالثغر الثغور التي هي  "بالثبر"يعني يوم اإلجازة  "يوم  "ن يوم اإلجازة و الموجود بالقصر،
ولذا جاء  ؛الحدود، الحدود التي تجب حياطتها، وصيانتها من استغالل األعداء لغفلة أهلها

الحث، وعظيم األجر على المرابطة في الثغور، فإنه في هذه الصورة يعني الحصر إلى 
 الجواز،

ـــــــــــى ا ـــــــــــه إل ـــــــــــربف ن  لجـــــــــــواز أق
ــــ ــــي  ا اخت ف  ــــرى  اف ــــن ي ــــنهم مم  بي

 

 قلـــي: عيـــاو قــــال: لســـي أحســــب 
 إجــــــــــــــــازة  لكونــــــــــــــــه منحصــــــــــــــــرا

 

 ؟أجزت أهل الخرج، أيهما أقوى  :أو قال ،أجزت أهل الرياض :يعني إذا قال
 طالب:......

 ،وتلميذه ألنها األصل فيها الحصر، بين شيخٍ  ؛ألنه كلما زاد الحصر كان الرواية أقوى نعم؛ 
"إلى يعني في هذا الصورة  "ف نه"ما نظرنا بالحبر  مثل ،العدد كل ما له تضعف زاد فإذا

يعني  "لسي أحسب"وقال:  ،وعياض سبق ابن الصالح في كالمه هذا :قلت ،الجواز أقرب"
أي يعتمد اإلجازة الخاصة  "ممن يرى إجازة"بينهم أي العلماء  "ا" ا اخت ف  أظن في جواز 

، جوازهايعني مع قلة المجازين يتجه القول ب ا،لكونه منحصر   "امنحصر   "لكونه وعمال   ،رواية
أنه ال يجاز إال الماهر  ،ودقيق ،ومتين ،شك أنه قوي  لبر الكالم ابن عبد اوعلى كل حال 

واألصل أنه ال يروي عنك إال إذا  ،أو العرض ،ألن األصل في الرواية السماع ؛عةابالصن
وحصر الرواية  ،صعوبة الرواية ،عوبة هذا األمرلكن لص ،أو سمعت منه ،سمع منك

أنه  تكليف بما ال يطاق، فأقل األحوال أن تثق بهذا الشخص ،فيه كلفة ،بالطريقين فيه صعوبة
ذا قرأ عليك أجاد ،إذا سمع منك أتقن وابن عبد البر شرطه هذا  ،وهذا هو الماهر بالصناعة ،وا 
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" كالعلما" غير أهلها ازة، وتحفظ الرواية عنوبهذا تحفظ اإلج ،قوي  كالعلماء بالقصر  يوم   
وكلما زادت القيود انحصر  ،يعني خصص بوصفين "يوم   بالثبر"الموجودين يوم اإلجازة 

 .العدد
 طالب:......

وصاروا  ،ال ما ذكره إال ابن عبد البر ما دام أجيز ،علم المجاز ،هم ما يرون اشتراط العلم ،ال
وصار يرويه  ،عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق ايجيزون ألناس ال يحسنون شيئ  

هو في عموم  ،خر الزمانذي صار في آهذا ال ،ويتكسب من ورائه ،أجره ا يأخذوأحيان   ،الناس
 لكن يبقى نعم.  ،أولى من أجيز أهل الرياض :نقول ،أهل الخرج ، يعني كونه يجيزيبقى العموم
 طالب:......

ال أجزت أهل  ،وفالن وفالن ،أجزت فالن وفالن :ما قال ،هو بتعيينما  ،ما يحتاج ،ما عين
 تعيين.  هالثغر، أجزت أهل الخرج ما في
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 اإلفتاءوعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و

                           
 جامع اإلمام حم ع بن  بع الوهاب املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 سم.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 السامعين يا  ا الج ل واإلكرام.و  ،خنا، ولشياللهم اغفر لنا

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 
ـــــع ـــــه :والراب ـــــز ل ـــــن أجي ـــــر بم  الجه

 بعــــــو ســــــماعاتي كــــــ ا إن ســــــمى
 بـــــــــه ســـــــــواه ثـــــــــم لمـــــــــا يتضـــــــــ 
 أمـــــــــا المســـــــــمون مـــــــــع البيـــــــــان

 حة إن جملهـــــــــــمصـــــــــــوتنببـــــــــــي ال
ـــــام  ـــــي اإلجـــــازة :والخ  التعليـــــ  ف

ــــــــــــــ ــــــــــــــره معين  ــــــــــــــى اأو غي  وا ول
ـــــ ـــــام امع  ـــــى اإلم ـــــو يعل ـــــي أب  الحنبل
 لجهـــــــــــر إ  يشـــــــــــا ها والظـــــــــــاهرا

ـــــي ـــــي خيثمـــــة :قل ـــــن أب  وجـــــدي اب
ن يقـــــر  مـــــن شـــــاء يـــــرو  قربـــــا :وا 
ـــــــــرد :أمـــــــــا ـــــــــ ن إن ي  أجـــــــــزي لف

ــــــــع :والســــــــاد  ــــــــدوم تب  اإل ن لمع
ــــــــــــــــــــــــه  أو ده ونســــــــــــــــــــــــله وعقب
 وهــــــــــــــو أوهــــــــــــــى وأجــــــــــــــاز ا و 

 لكــــــــن أبــــــــا الطيــــــــب رد ،بــــــــالوقف
ـــــــ كـــــــ ا أبـــــــو نصـــــــر  اوجـــــــاز مطلق 

ـــــن عمـــــرو   مـــــن ـــــراء اب  مـــــع الف
 مـــن تبعـــا  ي صـــحتهفـــي الوقـــف فـــ

 

ـــــــــه  ـــــــــز كـــــــــأجزي أزفل  أو مـــــــــا أجي
ـــــــ ـــــــ اكتاب  ـــــــد تســـــــمى اأو شخص   وق
 مـــــــن  اك فهـــــــو   يصـــــــ  مـــــــراده

 فـــــــــ  يضـــــــــر الجهـــــــــر با عيـــــــــان
ـــــــر عـــــــد  وتصـــــــف  لهـــــــم مـــــــن غي

 بمــــــــــن يشــــــــــا ها الــــــــــ   أجــــــــــازه
 وأجـــــــــــاز الكـــــــــــ  أكثـــــــــــر جهـــــــــــ   

 مــــع ابــــن عمــــرو  وقــــا : ينجلــــي
 بط نهـــــــــا أفتـــــــــى بـــــــــ اك طـــــــــاهر
ــــــــــــــة ــــــــــــــة المبهم  أجــــــــــــــاز كالثاني

 بــــــــــــاتك ا زد  مجيــــــــــــز  ونحــــــــــــوه ا
 فـــــا ظهر ا قـــــوى الجـــــواز فاعتمـــــد

 أجــــــــــزي لفــــــــــ ن مــــــــــع :كقولــــــــــه
 حيـــ  أتـــوا أو خصـــ  المعـــدوم بـــه
ــــــــــي داود وهــــــــــو مــــــــــث  ــــــــــن أب  اب

 همــــــا وهــــــو الصــــــحي  المعتمــــــدليك
ــــــد الخطيــــــب وبــــــه قــــــد ســــــبقا  عن
ـــــــى اســـــــتواء  وقـــــــد رأى الحكـــــــم عل

 ومالكــــــــــــا معــــــــــــا أبــــــــــــا حنيفــــــــــــة
 

ك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبار 
 وأصحابه أجمعين.

 ي النوع الرابع من أنواع اإلجازة.أ "والرابع": -رحمه هللا تعالى-أما بعد: فيقول المؤلف 
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تقدم ذكر الثالثة، األول: تعيين المجاز له، والمجاز به، والثاني: أن يعين المجاز له دون 
م في اإلجازة، اإلجازة العامة، والنوع الرابع من أنواع اإلجازة: تعيين للمجاز به، والثالث التعمي

 الجهل بمن أجيز له، يقول:
 والرابــــــع الجهــــــر بمــــــن أجيــــــز لــــــه
ــــــ ا إن ســــــما ــــــو ســــــماعاتي ك  بع
 بـــــــــه ســـــــــواه ثـــــــــم لمـــــــــا يتضـــــــــ 

 

ـــــــــة  ـــــــــز كـــــــــأجزي أزفل  أو مـــــــــا أجي
ـــــــ ـــــــ اكتاب  ـــــــد تســـــــمى اأو شخص   وق

 مـــــــراده مـــــــن  اك فهـــــــو   يصـــــــ 
 

هو النوع الرابع من أنواع اإلجازة، بمن أجيز له من الناس، يعني هذا  "الجهر بمن أجيز له"
من الطالب يجهل من أجيز له، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، 
، كأن يجيز بعض  كأن يقول:أجزت بعض الناس، أو بما أجيز به من المروي يكون مجهوال 

ا قال: أجزت بعض الناس، معروف بعض مسموعاته هذا مجهول، المجاز به مجهول، إذ
الناس؟ ليس بمعروف، وال يؤول إلى العلم، وكذالك إذا قال: أجزت ببعض مسموعاتي، أجزت 
فالن ا ببعض مسموعاتي، يعني لو عين المجاز، أو المجاز به، وجهل أحدهما دخل في هذا، 

تعيين بالمجاز به، إذا قال: أجزت بعض الناس صحيح البخاري، هذا جهل بالمجاز له، لكنه 
بعض مسموعاتي، أو بعض مروياتي، هذا تعيين للمجاز له،  -معين–والعكس: أجزت فالن ا 

ا، أجزت بعض الناس بعض مروياتي.   وجهل بالمجاز به، وقد يكون الجهل باألمرين مع 
فلة األز  "كأجزي أزفلة"يعني من المروي  من أجيز له، أو ما أجيز"الجهر ب"يقول: الوجه الرابع 

يعني وكذا من هذا النوع  "ك ا إن سمى"و "بعو سماعاتي"الجماعة من الناس، غير محددين 
 إن سمى المجيز:

ـــــــ  ................................... ـــــــ اكتاب  ـــــــد تســـــــمى اأو شخص   وق
 

وال يمكن تحديده، إذا قال: أجزت محمد بن عبد هللا األنصاري، ويوجد بهذا االسم  "به سواه"
ن الناس، وال يعرف المراد منهم هذه جهالة بالمجاز له، وكذا لو قال: أجزت كتاب مجموعة م

السنن، أجزت فالن ا كتاب السنن، ما يدرى هل هو سنن أبي داوود، أو سنن الترمذي أو سنن 
النسائي، أو البيهقي، أو ابن ماجه، أو الدارقطني، ما ندري، لكن إذا وجد ما يدل على ذلك 

لعلم ال بأس كمن يطلب اسمه محمد بن زيد بن ثابت األنصاري ... إلى بحيث يؤول إلى ا
آخره، محدد، ويطلب اإلجازة، يكتب استدعاء من فالن بن فالن محمد بن عبد هللا بن زيد بن 
عمرو األنصاري، معروف هذا، وال له شريك في االسم، الخماسي يطلب من الشيخ إجازته 

ك يكتب الشيخ: أجزت محمد بن عبد هللا األنصاري أن بكتاب السنن ألبي داوود، ثم بعد ذل
يروي عني كتاب السنن، هذا السؤال يدل على المراد، محدد، طالب اإلجازة محدد، والكتاب 
المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب، ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكم ا، 
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؛ ألنه ال يحتاج أن يعيد؛ ولذلكم تجدون في يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال، فأجاب باإلجمال
الفتاوى، وغيرها يسأل فالن عن فالن، فقال: الحكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، 
وبعضهم يعيد السؤال، لكن ال داعي إلعادة السؤال، وهو معروف في عرض، وطرح السائل ال 

 داعي لعرض السؤال؛ ألنه في الحكم موجود. 
سئل عن التطهر في البحر، بماء البحر، إنا نركب البحر،  -السالمة و عليه الصال-النبي 

ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: الجواب: 
، يعني نمسك الجواب ما مر علينا السؤال إطالق ا، الجواب ))هو الطهور ماؤه، الحل ميتته((

شيئ ا، لكن السؤال معاد في الجواب؛ ولذا إذا جاء االستدعاء من  فقط يفيدنا شيئ ا؟ ما يفيدنا
شخص مميز معروف؛ ألن بعض الناس يشاركه في الثالثي عشرة أشخاص، لكن في الرباعي 
يشاركه خمسة، في الخماسي ما شاركه أحد، يتميز يتعين يتحدد، فذكر في االستدعاء االسم 

في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه؛ السنن خماسي ا، بحيث ال يشاركه فيه أحد، وذكر 
، أو السنن ألبي داوود، ثم بعد ذلك يقول المجيز: أجزت فالن بن فالن بن فالن  للبيهقي مثال 
باالسم الذي يشارك فيه العشرة نعم؟ كتاب السنن بهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من 

"ك ا إن لب اإلجازة تحدد المراد والكتب، هذا متحدد، يعني من خالل االستدعاء الذي هو ط
 من هذا النوع إن سمى المجيز: سمى"

ـــــــ  ................................... ـــــــ اكتاب  ـــــــد تســـــــمى اأو شخص   وق
 

ا كمحمد بن عبد هللا الدمشقي.   كتاب ا كالسنن، أو شخص 
كثر من في الكتب كثير ا ما يقولون: وفي الصحيح، وفي الصحيح حديث أبي هريرة كذا، فيه أ

كتاب يقال له: الصحيح، هل المراد الصحيح للبخاري، الصحيح لمسلم، الصحيح البن خزيمة، 
الصحيح البن حبان، الحاكم بعضهم يطلق عليه الصحيح، صحيح ابن السكن، صحيح أبي 
عوانة، صحيح َمن؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه ال يطلق الصحيح إال على البخاري انتهى 

ال فإننا ال نجزم الكتاب المعين، والذي يغلب اإلشكال؟ أو على  الصحيحين انتهى اإلشكال؟ وا 
على الظن أنه يريد في الحديث الصحيح، وال يريد كتاب ا بعينه إال إذا اضطرد من عادته، 

سوى من  "سواه"أي بالكتاب، أو بالشخص  "وقد تسمى به سواه"وجادته أنه يريد كتاب ا بعينه 
ي لم يتضح المراد خالص حاولنا نفهم، حاولنا ما فيه فائدة، ما زال يعن "ثم لما يتض "ذكر 

 اإلبهام قائم ا، ولم نستطع أن نتوصل إلى المراد.
يعني هذا  "من  اك فهو"أي مراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن  "ثم لما يتض  مراده"

الصور كلها الثالث، ال يصح لماذا؟ للجهل في هذه الصورة، أو في هذه  "  يص "النوع 
 للجهل في هذه الصور كلها عند السامع.
 أمـــــــــا المســـــــــمون مـــــــــع البيـــــــــان

 

 ................................... 
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ألنسابهم،  "مع البيان"الجماعة المسمون، المعينون في استدعاء، أو غيره  "المسمون"
 وشهرهم، وما يتميزون به، بحيث ال يشتبهون بغيرهم:

 البيـــــــــان أمـــــــــا المســـــــــمون مـــــــــع
 

 فـــــــــ  يضـــــــــر الجهـــــــــر با عيـــــــــان 
 

ال يضر الجهل من المجيز باألعيان، وعدم معرفته بهم، واإلجازة حينئذ صحيحة يعني إذا 
وجد استدعاء، وفيه مائة شخص، المجيز يعرف عشرة منهم، وتسعون ما يدري منهم، تسعون 

لكم أن ترووا عني  منهم ال يعرفهم، كما لو كانوا عنده بين يديه مائة شخص، وقال: أذنت
صحيح البخاري، ما يلزم أن يكون عارف ا بالجميع، أو وال يعرف وال واحد منهم، ما يلزم؛ ألنهم 
محددون، معينون بأعيانهم، ما فيه أدنى أشكال، ومعرفة الشيخ لهم ال تلزم، كالرواية بالسماع، 

يقرأ الكتاب، وينتهي أو بالعرض، يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتاب ا من الكتب، و 
من الكتاب، وما يعرف اسمه، كما هو الحال في شأن الدروس اآلن، يمكن يحضر طالب من 
ا، اثنين، هذا  عشر سنين ما يعرف ما أسماؤهم؟ الشيخ ما يعرف أسماءهم، الشيخ يعرف واحد 

ا، أما المتوس ا، أو ضعيف جد  طون هؤالء مجرب بالدارسة بالجامعة أنا أعرفهم، إما متميز جد 
ذا خرج  في الغالب ال يعرفون؛ ألن المتميز ما فيه شك أنه ينبئ عن نفسه، ويكثر السؤال، وا 
ا من كثر ما يؤنب،  المدرس تبعه، وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهما، الضعيف جد 

اسمه  وانتبه يا فالن، ومن كثر ما يردد: عيد السؤال مرتين، ثالث ا حتى يفهم يعرف، يعني
ال كل هؤالء المائة طالب في القاعة تردد أسماؤهم كل يوم في التحضير،  ينطبع في القلب، وا 
وال يعرفون؛ ألن الحفظ غير مقصود لهذه األمور، نعم، بعض الناس عنده حذق، وعنده دقة، 

يعني لو  -هللا المستعان-وحافظة قوية تسعف، ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس 
عليه باليوم عشرة مرات ما عرفه، وكل له اهتمامه، كل يحفظ ما يهتم به، يعني أدركنا يتردد 

ا متطاولة، ومن  من شيوخنا من يفرق بالنفس، ومن يفرق بالصوت الضعيف، ولو انقطع مدد 
يفرق بصوت األقارب، يعرف صوت األب، صوت العم، صوت الخال، يعرف أن هذا فالن، 

ا–وعرفنا من شيوخنا  ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه: من؟ كل من  ،-أيض 
سلم عليه قال: من؟ ولو هو  أقرب الناس إليه؛ ألن جهده، واهتمامه منصرف إلى غير هذا 

 األمر.
حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد هللا بن اإلمام المجدد، قالوا: إنه يعرف رجال الحديث 

، أهل بلده كم عدد رجال الدرعية؟ نفر يسير، وكلهم من أقاربه، أكثر من معرفته برجال الدرعية
ومن أصهاره، ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهم، لماذا؟ ألن اهتمامه 

 منصب إلى رجال الحديث.
 أمـــــــــا المســـــــــمون مـــــــــع البيـــــــــان

 

 فـــــــــ  يضـــــــــر الجهـــــــــر با عيـــــــــان 
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ربعين عام ا ما رآني، كفيف هو، وال يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة أ
ال غيره، ما يسمع  ا التجريد، وا  يسمع ال راديو، وال مسجل، وال شيء؛ ألنه احتمال يصير سامع 
من األخوان الباقين على خلقتهم، فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون..، يعني بصوت 

ربعون سنة ما رأيته، يوم سأله عاٍد، قال واحد: هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت: ال، مستحيل، لي أ
قال: هذا فالن، يوم قلت: أربعين، قال: ال، خمسة وأربعين، وأنا بدون مبالغة لو طلع من 
المحل الذي فيه المناسبة، ودخل مع باب ثاٍن، سلمت عليه من جديد نسيته، وهو كفيف، وأنا 

نسان ما يضبط  مبصر، فهذه وهائب، لكن كل إنسان له اهتمام، يعني إنسان يضبط كذا، وا 
كذا؛ ألنه مهتم بكذا، فتجد بعض طالب العلم لو قيل له: احفظ بيت ا ما استطاع، احفظ آية 
شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة، وحروفها، لكن هذه الحافظة ينبغي أن 

: حفظ األرقام زين ينفع؛ لو سرقت س يارة، أو توجه لألهم واألنفع، وما يجدي، قد يقال مثال 
شيء من هذا، أو يعني ينفع لكن مع ذلك ما هو بمثل نفع قال هللا، وقال رسوله، هذا بالنسبة 

 له فضول إذا كان طالب علم.
 يقول:

 وتنببـــــــــــي الصـــــــــــحة إن جملهـــــــــــم
 

 ................................... 
 أي جمعهم باإلجازة،

ـــــــر عـــــــد وتصـــــــ  ...................................  ف  لهـــــــممـــــــن غي
 

يعني أعطي كشف ا فيه مائة شخص يطلبون اإلجازة، فقال: أجزت لهؤالء الذين  "من غير عد"
طلبوا اإلجازة، والمذكور أسماؤهم، وعددهم كذا، من غير أن يقرأ األسماء، ويتصفح هذه 
األسماء، وقد يطلب منه مقارنته على الواقع؛ ألن التحضير في المدارس وفي الجامعات، 

بيق االسم على الواقع مهم في األيام األولى؛ لماذا؟ ألنه قد يأتي بالرقم، أو باالسم، يعني تط
ثم يقول: حاضر، وهو ما هو بهو، فالتصفح، والعد، واالنتباه لهذه األمور مطلوب؛ ألنه يترتب 
-عليها أمور، أمور نظامية الدافع إليها المصلحة، فهذه مهم يعني االعتناء بها، أما اإلجازة 

ذا كان مثل  - المستعانهللا هو أجاز لمن طلب، ولو لم يعرف أسماءهم، وال تصفح أعيانهم، وا 
هذا يجوز في السماع، ال يتصفح األسماء، وال األعيان، وال األشخاص، الشيخ يحدث، 
والمسجد مملوء من الطالب كلهم يروون عنه، هل يقول قائل: إن الرواية ما تصح؛ ألنه ما 

 تصفح األشخاص، ما هو بصحيح؟ الرواية صحيحة.  عرف األسماء، وال
 يعني النوع الخامس من أنواع اإلجازة: "والخام "

ـــــي اإلجـــــازة ـــــام : التعليـــــ  ف  والخ
 

 ................................... 
 ما هي؟ 

 طالب:......
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 الجهل؟ الجهل يعني الجهل المجاز له، والمجاز به، كيف؟
 طالب:......

ه البعض "أجزت بعض الناس" كيف يتم؟ من يروي، ومن ال يروي؟ هل فهو ال يصح؛ ألن
يستطيع أحد أن يروي بهذه اإلجازة بأنه بعض الناس، أو يقول: ال تجوز لي؛ ألني من بعض 

 الناس الذين لم يقصدوا، ال هذه ما فيها إشكال أنها ما تجوز، وال تصح الرواية بها.
ـــــي اإلجـــــازة ـــــام : التعليـــــ  ف  والخ

 

  ها الــــــــــ   أجــــــــــازهبمــــــــــن يشــــــــــا 
 

ابن الصالح  "التعلي  في اإلجازة"يعني النوع الخامس من أنواع اإلجازة في اإلجازة  "والخام "
فراده حسن؛ ألنه يختلف عنه   "بمن يشا ها"لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، وا 

 بمــــــــــن يشــــــــــا ها الــــــــــ   أجــــــــــازه  ...................................
 

ة أما أن يكون بمن يشاؤها، يشاء اإلجازة التي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة التعليق في اإلجاز 
بمشيئة شخص مبهم لنفسه "أجزت من شاء"، يعني من أراد أن يروي عني باإلجازة؛ فليروي، 
كأن يقول: من شاء أن أجيز له، ومن شاء أن يروي عني باإلجازة؛ فله ذلك، هذا تعليق 

أو يشاؤها غيره أي غير  "أو غيره"هم، إجازة معلقة بمشيئة مبهم بإجازة مبهم، أو بمشيئة بم
يعني وغيره معين ا، فهي  "وا ولى"المجاز حال كونه معين ا "أجزت لمن شاء زيد من الناس" 

معلقة بمشيئة مسم ى لغيره، يعني إذا شاء زيد أجزت، أو أجزت لمن يشاء زيد، فالذي علقت 
 صورة األولى. اإلجازة بمشيئته معين بخالف ال

، واألولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم، أكثر  قال ابن الصالح: واألولى أكثر جهال 
جهال  وانتشار ا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من ال يحصون، ومن ال يحصرون، األولى 

ة أي الصورتان المعلق "وأجاز الكر"والثانية معلقة بمشيئة شخص، أو أشخاص محصورون 
 ""وأجاز الكربالمشيئة، مشيئة المبهم، أو مشية المعين 

ـــــ ـــــي امع  ـــــام الحنبل ـــــى اإلم ـــــو يعل  أب
 الجهـــــــــــر إ  يشـــــــــــا ها والظـــــــــــاهر

 

 مــــع ابــــن عمــــرو  وقــــا : ينجلــــي 
 بط نهــــــــــــــــا.......................

 

ا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين ابن الفراء الحنبلي، والد مؤلف الطبقات،  وأجاز الكل مع 
"ينجلي معللين الجواز  "وقا "محمد بن عبد هللا المالكي  "مع ابن عمرو "ابن أبي يعلى ذاك 

فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها، إذا شاءها انجلت، فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا  الجهر"
شاءها عملنا أنها تحددت، يعني ما تحددت في وقت اإلجازة، يعني نظير ذلك إذا قلت: بلغ 

ن لم يشأ لم يبلغ؛ لماذا؟ ألنه سالمي  فالن ا، فقال: إن شاء هللا، فهو بالخيار، إن شاء بلغ، وا 
ن لم يبلغ؛ فإن هللا لم يشأ، وهكذا.  إن بلغ؛ فقد شاء هللا، وا 
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ذا لم يشأ لم  إذا قال: أجزت من شاء فالن ا؛ فإنه إذا أجاز، أو شاء أن يجاز فالن تعين، وا 
 -جل وعال-خالق ال يمكن اإلطالع عليها؛ ألن مشيئة الرب يتعين، لكن بالنسبة لمشيئة ال

غالبة، ومشيئة العبد تابعة، لكن في مثل التصرفات العادية، إن شئت، هذا مخل، مخل 
بالعقود، هذا مخل بالعقود؛ فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فالن، وهي مرتبطة 

ء فالن، فليرو عني فالن، ومتى لم يشأ بمشيئة فالن؟ طيب لو قال: إن شاء فالن، أو متى شا
لم يرو، تصير روايته معلقة بفالن، يوم يروي، ويوم ما يروي، إذا قال له: أنا شئت أن تروي؛ 
يروي! ال، هذا كله تالعب، مثل هذه األمور أصل اإلجازة فيها ضعف، واالستدالل لجوازها 

 عف ا بال شك.فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع؟ تزاد ض
................................... 
 الجهــــــــــر إن يشــــــــــا ها والظــــــــــاهر

 

 مــــع ابــــن عمــــرو  وقــــا : ينجلــــي 
 بط نهـــــــــــــا........................

 

بطالنها، هذا هو الصحيح، والظاهر وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر 
 بن عبد هللا الطبري،

 بط نهـــــــــا أفتـــــــــى بـــــــــ اك طـــــــــاهر  ... والظاهر.....................
 

 أفتى بذاك طاهر بن عبد هللا الطبري المعروف، القاضي أبو الطيب.
 هذا الحافظ العراقي: "قلي"

ـــــي خيثمـــــة ـــــن أب ـــــي: وجـــــدي اب  قل
 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة المبهم  أجــــــــــــــاز كالثاني
 

 أجاز كالصورة المبهمة، والثاني، النوع  الثاني: أن يعين المجاز له دون المجاز به،
ـــــ ـــــي خيثمـــــةقل ـــــن أب  ي: وجـــــدي اب

 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة المبهم  أجــــــــــــــاز كالثاني
 

قلت: ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكٍر أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب صاحب التاريخ، 
وصاحب يحيى بن معين، مشهور عند أهل العلم، أجاز بكيفية، كالثانية المبهمة في المجاز 

في المجاز فقط، يعني أجزت فالن بن فالن  الثانية أي ثانية؟ المبهمة "كالثانية المبهمة"فقط 
 بن فالن، أو أجزت بعض الناس كتاب كذا، اآلن الثانية، أن يعين المجاز له دون المجاز به،

 والعكس؛ ألنه يقول:
ـــــي خيثمـــــة ـــــن أب ـــــي: وجـــــدي اب  قل

 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة المبهم  أجــــــــــــــاز كالثاني
 

 ألنه قال: أجزت رواية تاريخي بقراءة فالن علي من أحب فالن، نعم؟
 لب:......طا
 يعني المجاز هو بنفسه المقصود أن التعليق بمشيئة..، انظر اآلن: 

ـــــي اإلجـــــازة ـــــام : التعليـــــ  ف  والخ
 

ـــــــــــ   أجـــــــــــازه  ـــــــــــا يشـــــــــــا ه ال  بم
 

يقول: إن شئت فارو  عني، أو إن شئت أجزت فالن ا، أو أجزت فالن ا إن شئت، فيعلق الرواية 
الصورة األولى بمشيئة مبهم؛ ألنه قال ابن  بمشيئته، أو بمشيئة غيره، لكنها بمشيئة معين، لكن
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أبي خيثمة: أجزت لفالن أن يروي عني تاريخي، له تاريخ كبير كبير، وكله علم، يعني لو 
وجد..، ووجد منه قطع صغيرة، ما هو بكامل، لكان فيه نفع عظيم، تاريخ بن أبي خيثمة، ما 

ال شيء، ال، تاريخ علم الحديث، ي عني الرجال، وغيرهم، مع أن فيه هو على سرد الحوادث، وا 
قضايا، وفيه حوادث، وفيه عبر، وفيه أشياء، لكن نفعه ألهل الحديث أكثر من غيرهم، يقول: 
أجزت لفالن بن فالن بن فالن أن يروي عني تاريخي برواية فالن بن فالن إن أحب فالن، إن 

 أحب مثل إذا شاء فالن.
ن يقـــــر: مـــــن شـــــاء يـــــرو  قربـــــا  وا 

 

 كتبــــــــــــا ا  مجيــــــــــــز  ونحــــــــــــوه ا زد 
 

ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس اإلجازة، لكن إن يقل: من شاء الرواية عني، التعليق 
ن يقر: من يشاء ير للمجاز، التعليق هنا للمجاز  يعني من شاء الرواية عني يروي، فقد   "و "وا 

لرواية القول بالصحة؛ لماذا؟ ألن في الصور األولى وسائط، وسائط مشيئة ل "ا"قربأجزته 
ن يقر: من شاء يرو "لفالن، نعم فيه وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه  يعني يروي  "وا 

 يعني فقد أجزته قرب القول بصحته. "ا"قربعني 
 قال ابن الصالح،

 كتبــــــــــــا اونحــــــــــــوه ا زد  مجيــــــــــــز    ...................................
 

حال كونه مجيز ا  "ا"مجيز  بو الفتح األزدي أي نحو ما تقدم، أ "ونحوه"هذا كالم ابن الصالح 
بخطه، وقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، ومعلوم أن أبا الفتح  "ا"كتب

 متكلم فيه عند أهل العلم، وأما كالمه في الرجال، فغير مرٍض، نعم؟
 طالب:......

 يره،أجزت لجميع من أحب من يروي عني، لفظ مطلق، ما فيه موجود، وال غ
ـــــــــرد ـــــــــ ن أن ي  أمـــــــــا: أجـــــــــزي لف

 

 فـــــا ظهر ا قـــــوى الجـــــواز فاعتمـــــد 
 

ألنه قال: أجزت من شاء أن يروي عني، من غير تحديد، من شاء أن يروي عني، من أحب 
أن يروي عني، كما في كالم األزدي، أما أسهل من هذا أن يقول: أجزت لفالن أن ُيرد، أما لو 

 ، أو يحب الرواية عني:قال: أجزت لك، أو أجزت لفالن إن يرد
 فـــــا ظهر ا قـــــوى الجـــــواز فاعتمـــــد  ...................................

 ج

ن حكى ابن األثير  "فاعتمد"األظهر األقوى في هذه الصورة الجواز؛ النتفاء الجهالة  ذلك، وا 
ع؛ المنع فيها عن قوم، المنع فيها عن قوم، ابن األثير في مقدمة "جامع األصول" حكى المن

ألن فيها تردد، فيها تردد من قبل المجاز؛ هل يقبل، أو ال يقبل؟ وال شك أن هذا يضعف 
 أن اإلجازة أصلها فيها ضعف. -سابق ا–اإلجازة، ومثل ما استصحبنا 

 يعني النوع السادس من أنواع اإلجازة: "والساد "
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ـــــــــــــع ـــــــــــــدوم تب  ......... اإل ن لمع
ــــــــــــــــــــــــه  أو ده ونســــــــــــــــــــــــله وعقب

 

 مــــــــــع كقولــــــــــه: أجــــــــــزي لفــــــــــ ن 
ــــــــــــوا .................. ــــــــــــ  أت  حي

 

النوع السادس من أنواع اإلجازة: اإلذن يعني اإلجازة، اإلذن بالراوية لمعدوم وهو على قسمين: 
تبع يتبع الموجود: أجزت لفالن بن فالن الفالني، وولده ما تناسلوا، يعني إلى قيام الساعة، 

: أجزت لمن يولد لفالن:المعدوم تبع لماذا؟ للموجود، أو تكون لمعدوم استقال  ال 
ــــــــع ــــــــدوم تب  والســــــــاد : ا  ن لمع

 

 ................................... 
ا لغة ربيعة يكتفون بالفتح  ا، نعم تبع  تبع لموجوٍد عطف عليه، تبع األصل ماذا؟ أن يقول: تبع 

معت عن التنوين، يعني ممكن أن قلت: سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول: ال بد أن تقول س
ا بن مالك، أما لغة ربيعة، اللغة الربعية على ما قالوا: االكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى  أنس 
ا بن مالك،  لغتهم يجري االستعمال اآلن، يعني صعب أن تقول في كل حديث: سمعت أنس 

 فتقول: سمعت أنس بن مالك، على طول، وأما التسكين فهو من أجل الوزن:
 ...... تبـــــــــــــــــع....................

ــــــــــــــــــــــــه  أو ده ونســــــــــــــــــــــــله وعقب
 

 كقولــــــــــه: أجــــــــــزي لفــــــــــ ن مــــــــــع 
................................... 

 أجزت الكتاب الفالني لفالن بن فالن بن فالن مع:
ــــــــــــــــــــــــه  أو ده ونســــــــــــــــــــــــله وعقب

 

ــــــــــــوا ..................  ــــــــــــ  أت  حي
 

ناسلوا إلى ما ال في حياة المجيز، أو بعده؛ ألنه إذا  أجاز فالن، ونسله، وعقبه، يعني ما ت
يعني أجاز المعدوم على  "أو خص  المعدوم به"يعني متى ما ولدوا أجزتهم  "حي  أتوا"نهاية 

سبيل االستقالل، أي باإلذن له من غير عطف له على موجود، كأن يقول: أجزت لمن يولد 
وأضعف  يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقالال  أوهى، "وهو أوهى"لفالن، من غير فالن 

في الوصايا واألوقاف إذا  اوأيض   ،ال يثبت استقالال   ما ايثبت تبع   :؛ ألنهم يقولون من األول
الغلة وقف لمن يولد لفالن  :أقوى من أن يقاللوا، لولده ما تناسو غلة الوقف لفالن  :قيل

  ""وأجاز ا و القسم الثاني وأضعف من الذي قبله  "وهو أوهى"لمعدوم على جهة االستقالل 
الحافظ  الحافظ أبو بكر عبد هللا بن اإلمام "ابن أبي داود"المعدوم على الموجود  يعني عطف

وهو "ال نهاية  أجزت لك وألوالدك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما :فقال ،د السجستانيأبي داو 
وال  ،على موجود ابالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوف   مثل بالوقف" مث  ***

ولو  ا،يعني بعض العبادات تصحح تبع   ،ال يغتفر في االستقالل ه يغتفر في التبع ماشك أن
لو صلى شخص صالة المغرب  ،ما صححت صارت باطلة ،كانت على جهة االستقالل
ال باطلة؟  :نقول ،لذلك امتعمد   اال يتبع إمام   ،بأربعة تشهدات، وهو منفرد صالته صحيحة وا 

يأتي واإلمام قد رفع رأسه  ؟الصالة صحيحة، كيف يكون مع إمام :لو كان مع إمام قلنا ،باطلة
ثم  ،ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة ،من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع اإلمام األول
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"وهو مث  ***  فتكون أربعة تشهدات فصالته صحيحة ،ثم يتشهد ،ثم يأتي بركعة ،يتشهد
يعني،  "لكن أبا الطيب رد"وعلى موجود  ان معطوف  على المعدوم حيث صح فيما كا بالوقف"

وكذلك  ا،أي القسمين مطلق   "رد *** كليهما"طاهر الطبري ولكن القاضي أبا الطيب 
"وهو الصحي  المعلقة بالمشيئة  ،يعني كاإلجازة السابقة "وهو الصحي  المعتمد"الماوردي 
 .المعتمد"

يعني ولكن  "ا"وجاز مطلق   ن بطالنهاوبي   ،بن الصباغيعني ردها أبو نصر  "ك ا أبو نصر"
"وجاز  لموجود أو استقالال   اسواء كان تبع   ،اإلذن للمعدوم ا، ولكن جاز مطلق  اأجاز مطلق  

يعني جاء  اطيب مطلق   ،اإلمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي *** عند الخطيب" امطلق  
ال ما تجوز؟ عنده تجوز تجوز ،من نسل هذا المجاز بعد مائة سنة من وفاة المجيز  ،اإلجازة وا 

لمشرق يجيز من بامن يعني إذا كان  ،بعد الزمان ليس بأشد من بعد األوطان :يقول ؟لماذا
تصال وهذا ما فيه اتصال بأي ، والمسألة مبناها على االعد األوطانمع بُ  باألندلس أو العكس

على بعد  اقياس   ،عد األوطانثل بُ م اعد األزمان متصور  ن يكون جوازه في بُ ؛ فلئوجه من الوجوه
 كذلك ُبعد الزمان.الديار 

  ا........................وجاز مطلق  
 ج

ــــــد الخطيــــــب وبــــــه قــــــد ســــــبقا   عن
 ج

يعني من جماعة منهم ابن  "من ابن عمرو "طلق ا، أي الخطيب سبق بالجواز م ا،وبه قد سبق
بي الطيب وأ ،والدامغاني الحنفي ،يالفراء الحنبل مع أبي يعلى "مع الفراء  " يعمروس المالك

ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من  ،وهؤالء هم رؤوس مذاهبهم ،الطبري 
، هؤالء أئمة ةمن أئمة الشافعيالطبري وأبي الطيب  ،أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية

  إلى القول بالجواز.وقد سبقوا الخطيب  ،مذاهبهم
 بــــــن عمــــــرو  مــــــع الفــــــراء  مــــــن ا

 في الوقف.........................
ـــــــى اســـــــتواء     وقـــــــد رأى الحكـــــــم عل

................................... 
  ج

 نعم؟
هو يقول: ما دام التصريح وجد واإلجازة  ا،داخل باإلجازة رأس   ،هو مجاز ،مباشرة عن المجيز

واقع، فما الفرق أن يأذن لشخص موجود أو هي مجرد أمر اعتباري ال قيمة له في الحقيقة وال
وبين أن يأذن لمن يأتي  ،حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس فرق  هشخص معدوم؟ يعني في

 ،سواء أدرك حياتي ،أجزت كل ماهر بالصناعة :قال ا،يعني لو اشترط شرط   ،بعد مائة سنة
األصل األذن  ..،اإلذنفرق؟ ألن  هأو كان في آخر الزمان، يعني من الناحية العملية في

إنما هي حقيقة عرفية  ،في الرواية في الحقيقة اللغوية وال الشرعية اإلجمالي، هذا ال وجود له
ال كون اإلنسان لمجرد وتساهلوا فيها  ،اضطر إليها الناس ،حادثة إبقاء سلسلة اإلسناد، وا 
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هذا أني أرى التوسع  وليس معنى ؟الفائدة ما ،ُسمع منه ال سمع وال ،غير موجود وأ اموجود  
اللهم إال أنه من  ،عينانت من محتى ولو ك ني اإلجازة أنا ال أهتم بها كثير اإلى هذا الحد، يع

باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب وال ضياع وقت من شخص يشرف اإلنسان 
ال ال ل عن شرطه ، وقد يتناز األوقات  يتبعها همته بحيث تضيع عليهباالنتساب إليه فجيد وا 

يذهبون إلى مصر والشام والمغرب  ،كما هو حاصل اآلن ،من ليسوا بأهل للروايةفيروي ع
 ،شرف النسبكواالنتساب إليه  ،العلم دين ،هذا ليس بعلم ،ةعدتمن مب اتز ، فيأتون بإجاوالهند

 وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث، ال ،فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده
يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها  امتعصب   اببدعة، وقد يكون متمذهب   ايما إذا كان متلبس  س

لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من  ،واالنتساب إليه ليس بشيءه، جاز ذي أهذا ال
هذا  ،وال إضاعة أوقات ء،وما حصل بذلك تعب وال عنا ،يشرف طالب العلم باالنتساب إليه

ثم  ،ال إله إال هللا :أجزت لمن قال ،أما التوسع إلى هذا الحد إجازات عامة ،به بالقومجيد نتش
بها في القرن العاشر، رووا بكثرة في اإلجازة  وارو  ..،يصير يروي بها عن ،يفرح بها من يسمع

 يعني يكفيك أن تقول: قال اإلمام البخاري في صحيحه، ولو ما ،لكن هي ليست بشيء ة،العام
ومثلما قلت يعني اإلجازة  ،دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي ما ،إجازة وال سنده لك ب

 .رضٍ لكن يبقى أن التوسع غير مُ  ،التشبه بأهل الفضل طيب
 مــــــن ابــــــن عمــــــرو  مــــــع الفــــــراء
 فـــي الوقـــف فـــي صـــحته مـــن تبعــــا

   ج 

ـــــــى اســـــــتواء     وقـــــــد رأى الحكـــــــم عل
ــــــــــــ  ج  معــــــــــــا اأبــــــــــــا حنيفــــــــــــة ومالك 

أي قد رأى صحة الوقف  ى استواء  *** في الوقف على صحته""وقد رأى الحكم عل
أبا *** "من تبعا  ال  معظم من تبع أبا حنفية ومالكواستقال ايعني على المعدوم تبع   ،القسمين

 اب أولى ألن أمرها أوسع من الوقف؛فيلزمهم القول به في اإلجازة، ومن ب معا" احنفية ومالك  
جازوا الوقف يعني إذا أ ،سع من التساهل بالروايةأو تساهل فيها فال ،ألنه ال يترتب عليها حقوق 

ا واستقالال  فلئ ألن الوقف فيه  ؛من باب أولى واستقالال   اللمعدوم تبع   ان يجوزوا اإلجازة تبع  تبع 
ألن  العكس؛وأنا أقول  فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية، ،حقوق، فهو أضيق من الرواية

لكن هل يتصور بالرواية عن  ،ك المال يتصرف فيه فيما ال محظور فيهالوقف من مالكه، ومال
نوع من الإجازة هذه  :فحينما يقولون  هو، هذا أمر ال يملكه ؟-صلى هللا عليه وسلم-النبي 

على أن  اهم بنو  ،العكس :أقول ،واستقالال   ااإلجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبع  
 ،العكس :لة فيها مبنية على الضيق بخالف الرواية، أنا أقولمفالمعا ،مالية الوقف حقوق 

في حدود  صرف فيهلماذا؟ ألن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، الذي له أن يت
ابن عبد  : إن اشتراطوأكرر وأقول ،رواية هذه ال يملكهالأما بالنسبة ل ،-جل وعال-ما أباح هللا 

ولو  ،إال لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه ال يجاز كل أحد البر في اإلجازة أنها ال تجوز
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لم، لكن الماهر اما كل أحد يقلد هذا الع ،فإنه ال يجاز كل أحد ا،حاضر   اموجود   اكان معلوم  
ن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره ،الصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأب غير  ..،وا 

في اسم شيخ  ئقد يخط ،في ضبطه ئاسم شيخه، قد يخطفي  ئالماهر بالصناعة قد يخط
فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل  ،في المتن ئأو بعض رجال اإلسناد، وقد يخط ،شيخه

، الضروري أن يروي بالسندهو من  ام، فمثل هذا أنت الذي مكنته من الرواية؟ من طريقك
عة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية أما الماهر بالصنا ،ه يأخذ من الكتب مباشرة وال يضيرهخل
هو  ،أو سمع منك ،هو بهذا اإلذن اإلجمالي ال يختلف عنه فيما لو قرأ عليك اإجمالي   اذن  إ

: احضر أو تقول ،روه عنياقرأ الكتاب في البيت و ااذهب ف :يعني سواء قلت له ،ضابط متقن
 اويقال إذا أراد أن يقرأ كتاب   ،به لذلك بعض الطالب يوثق ؛فرق  هما في ،أقرأه عليكواقرأه علي و 

اقرأه  ،ج أن تقرأه على شيخاما يحت ،والشيخ يعرف مستواه يقول: هذا الكتاب ما يصعب عليك
ألن بعض الناس ما تثق  ؛من اإلجازة امن هذا النوع، قريب جد   اوهذا كان قريب جد   ،بنفسك
 ،ن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجادلك ،غير متقن وال ضابط،.....عني ارو  قرأ و اوهللا  :تقول

 :ال فرق، مثل هذا يقال له ،أو سمع من الشيخ ،أو قرأ على الشيخ ،بنفسه بمفرده سواء قرأ
، يعني الشيخ إذا أنس من ومثل هذا اإلذن بالتدريس لبعض الطالب ،اعتمد على نفسك .وهللا
لكن هل يأذن لكل واحد بهذا  ،أذن له بالتدريس ،سخالص روح در   :ب أهلية فإنه يقولالطال

أذنت  :أما كل واحد من الطالب ،ال يأذن إال للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إال لماهر اللفظ أو
 لذلك.  بإثم بعضهم إذا لم يكن أهال   ، قد يبوءبصحيح، ما هو لكم أن تدرسوا
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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  .سم
ينا محمد وعلى آله نب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،ب العالمينالحمد هلل ر 

 .به أجمعينوصح
 : -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 

اااااااااااااااااااا بعُ  ْذُن ل َغْيااااااااااااااااااار  أَْهااااااااااااااااااال   :َوالسَّ  اإل 
ْيااااااااااااااااااااااارُ   َغْيااااااااااااااااااااااار  ُمَمي اااااااااااااااااااااااٍز َوَذا اأَلخ 

ااااااااْد ف ااااااااي َكاااااااااف ٍر َنْقااااااااال    َبَلااااااااى ،َوَلااااااااْم َأج 
ااااادْ   َنقاااااْاالَ  اَحْمااااال  َأْياااااَض   ف اااااي الْ  َوَلااااْم َأج 

ااااااااْد َماااااااااْن َفَعَلاااااااااهْ  ( َلاااااااااْم َأج  ْيااااااااب   َو)ل ْلَخط 
 َوَلَعااااااااااااااااالْ  ،َماااااااااااااااااْع أبوْياااااااااااااااااه  َفَأَجاااااااااااااااااازَ 

ااااااااااي اْلب َنااااااااااا َعلااااااااااى َمااااااااااا َذَكااااااااااُرْوا  َوَيْنَبغ 
ُلهْ  :َوالثَّااااااااااااااااام نُ  ْذُن ب َمااااااااااااااااا َسااااااااااااااااَيْحم   اإل 
 َياااااااااااٍض َبَذَلاااااااااااهْ ع   ْصااااااااااار ي   وبعااااااااااُض عَ 
 َأَجْزتُااااااااااُه َمااااااااااا َصااااااااااحَّ َلااااااااااهْ  :َوا  ْن َيُقاااااااااالْ 

اااااااااي   اَر ُقْطن  اااااااااواُه أو َحاااااااااَذْف )الااااااااادَّ  ( َوس 
ااااااااااااااااااااعُ  ْيااااااااااااااااااااَزا :َوالتَّاس  ْذُن ب َمااااااااااااااااااااا ُأج   اإل 

ْيحُ  ،َوُردَّ  ااااااااااااااااااااااااااااح   االْعت َمااااااااااااااااااااااااااااادُ  :َوالصَّ
 هْ َوَكااااااااااااَذا اْبااااااااااااُن ُعْقاااااااااااادَ  ،أبااااااااااااو ُنَعااااااااااااْيمٍ 

 بإ َجاااااااااااااااااَزٍة َوَقاااااااااااااااادْ  اى ثَاااااااااااااااااَلَث   َلاااااااااااااااااوَ 
اااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااي َتَأم   هُل اإلجاااااااااااااااااااااااااااز َوَيْنَبغ 

  طْ َبل ْفاااااااااظ  َماااااااااا َصاااااااااحَّ َلَدْياااااااااه  َلاااااااااْم ُيَخااااااااا
 

 
ـــــــــر   ف  ـــــــــاف ر  أو ط  ـــــــــه  َك ـــــــــ   َعن   ل َ خ 

ـــــــــو الطَّ  ـــــــــَرَأى )أب ر  ي   ـــــــــو  ه  م  ( َوال ج   ب 
ـــــــــز    ـــــــــَرة  )ال م  ـــــــــَرا ف      ب َحض  ـــــــــ( َتت    ع 

ــــــ َ  ــــــى ف ع  م  أوَل و  ــــــد  َمع  ــــــَن ال  ــــــَو م   َوه 
م  َقــــــد  َســــــَأَله   ــــــي  َبع َضــــــه  : َرَأي  ــــــي   ق ل 

ــــفََّ  اَ ســــماءَ  ــــر   َمــــا اصَّ َهــــا إ    َفَع  ف ي 
ـــــر   َوَهـــــَ ا َأظ َهــــــر  َهـــــر  ي ع     َلـــــم  ال َحم 
ـــــــي خ   ـــــــه   ،الشَّ ل  ط  ـــــــا ن ب  ي    َأنَّ ـــــــح   َوالصَّ

ـــب  َمـــن  َســـَأَله   ( َلـــم  ي ج  ـــ   ي  ـــن  م ب   َو)اب 
ــــــــــ ُّ  ــــــــــ   َعم  ي  ح  َصــــــــــفَ  ،أو َسَيص   ه  َل

ث َمـــــا َعـــــَر    ـــــ ُّ َجـــــاَز الك ـــــرُّ َحي   َيص 
ه   ـــــــــي خ  ـــــــــرَ  ،ل َش زَا :َفق ي  ـــــــــو  ـــــــــن  َيج   َل

َزه   ــــــــــــوَّ ــــــــــــد  َج ــــــــــــه  َق ــــــــــــا د  َعَلي   النُّقَّ
ـــــــــَده   ـــــــــر  َبع  ـــــــــيُّ َوَنص  ارَ ق ط ن  ـــــــــدَّ  َوال

ـــــن  وَ  ـــــي  َم ـــــاَرَأي  ـــــب خَ ى َل َتَمـــــد      م   ي ع 
ـــــــــا َزه   ه  َأَج خ  ـــــــــي  ـــــــــي خ  َش ـــــــــ   َش  فحي
ــــ    ــــه  َفَق ن  ه  م  ــــي خ  ــــَد َش ن  ــــ َّ ع  ــــا َص  َم

 

ط َها َجاَزة  َوَشر  ظ  اإل   َلف 

 َقااااااااااْد َنَقَلااااااااااهْ  (ُه )اْبااااااااااُن َفااااااااااار سٍ َأَجْزتُاااااااااا
َجااااااااااااااااااااااااَزهْ اْحَساااااااااااااااااااااااُن َوا  نََّماااااااااااااااااااااااا ُتْستَ   إل 

ْلااااااااااااٍم )َواْلَول ْيااااااااااااُد( َذا َذَكااااااااااااْر   َطال ااااااااااااَب ع 
ْيَح َأنََّهاااااااااااااااااااا اَل ُتْقَبااااااااااااااااااالُ  اااااااااااااااااااح   َأنَّ الصَّ

 
و    َقــــــد  َأَجــــــز ي  َلــــــه   ــــــر  َمع  َمــــــا ال   َوا  نَّ

ـــــــن  َعـــــــال م  ب ــــــــه    َوَمـــــــن  َأَجــــــــاَزه   ،م 
ط   َعن   ( َشـر  (َوَعـن   ا)َمال ك  َمـر   )أبـي ع 

ر  َوَمــــــــــــــا َ  ي   ــــــــــــــك  إ  َّ ل َمــــــــــــــاه   ر  ش 
ــــــــظ   َن َلف  و  َون   أو د  ــــــــَو َأد  و  َوه   َفــــــــان 
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اااااااااااْز ب َكْتاااااااااااٍب َأْحَسااااااااااانُ  َواْلَلْفاااااااااااظُ   إ ْن ُتج 
 

، نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد، به أجمعينوأصحا

 : -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
ـــــــــــــا بع  اإل   ن  ل بَ  ـــــــــــــر  َوالسَّ ـــــــــــــر  َأه   ي 

 

ـــــــــر  ف  ـــــــــاف ر  أو ط  ـــــــــه  َك ـــــــــ   َعن   ل َ خ 
  ج

اإلجازة لغير أهل وقت اإلجازة، يعني وقت التحمل باإلجازة  :النوع السابع من أنواع اإلجازة
يتحمل  ،يعني مثل التحمل بالسماع والعرض، يتحمل الكافر ،حال كون المجاز غير أهل

 ،خمسالذكروا و  ؟متى يصح التحملو  ؟لسماعوهذا تقدم متى يصح ا ،يتحمل الصغير ،الفاسق
يعني تطبيق الشروط  ،ال وقت التحمل ،والشرط إنما هو حال األداء ،والخالف قد تقدم ذكره

ولذا حديث جبير  ؛التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال األداء، ال في حال التحمل
 ،في البخاري وغيره ،هم في الصحيحوخرجوه في كتب ،وتلقاه األئمة ،بن مطعم تحمله حال كفره
ذا صح  ،وأما بالنسبة لحال األداء فال يقبل إال مع توافر الشروط ،وحال التحمل هو كافر وا 

ن يصح في اإلجازة التي مبناها رض الذي هو القراءة على الشيخ فلئوفي الع ،هذا في السماع
 على التيسير والتساهل من باب أولى. 

يعني وقت  ،غير أهل حين اإلجازةلاإلجازة  ،لسابع من أنواع اإلجازةالنوع ا ،يقول: والسابع
كافر أو  "كافر أو طفر"الطريق الثالث من طرق التحمل ب ،بطريق اإلجازة التحمل لألخذ عنه
أو أي شرط يختل به حاله، مما ال يقبل معه حال األداء، أو طفل غير  ،فاسق أو مبتدع

لماذا؟ ألن مبنى السماع والعرض على الفهم  ،ا التمييزهناك اشترط التمييز، اشترطو  ،مميز
؛ ألن ليروي فيما بعد ؛أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق ،لما يقال ولما يسمع ليضبطه

غير  :ز وقت اإلجازة، هذا يقوليمي، فال تحتاج إلى تيز كلها مدونةالكتب واألسانيد واألجا
يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا  ا،ه سامع  يصح أن يكون معه أن يعد مع امميز تمييز  

سمه ضمن ادون ألنه سوف ي ؛وهنا ال يشترط التمييز ا،أن يكون المتحمل اآلخذ مميز  
واختلف في اإلجازة  ،ألنه إذا اختلف في اإلجازة للعموم ؛ثم يؤدي بهذه اإلجازة ،السامعين

ن كان غ ،أو استقالال   اللمعدوم تبع   ثم إذا  ،ير مميز أو مجنون من باب أولىفقبول الموجود وا 
 ،عامةالميز أو عقل المجنون يروي بهذه اإلجازة، فإذا كان بعض العلماء أجازوا باإلجازة 

في مثل هذه اإلجازة التي  واال إله إال هللا فلئن يدخل :أجزت من قال :ودخلوا في قول المجيز
 م فيها من باب أولى.نص عليه
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 غيـــــــــــــــر مميـــــــــــــــز و ا ا خيـــــــــــــــر  
 ...................................    ج

 ج

  .جازة للطفلإلا
................................... 

 

   رأى أبـــــــــــو الطيـــــــــــب والجمهـــــــــــور   
فيما حكاه عنهم أبو  ،وكذا رآه الجمهور ،القاضي أبو الطيب الطبري  امطلق   اصحيح   آهأي ر 

هو القول بالبطالن كقول اإلمام  والقول الثاني ،وقبله الخطيب البغدادي ،طاهر السلفي
 الشافعي، قال:

 بلـــــى ولـــــم أجـــــد فـــــي كـــــافر نقـــــ   
 ...................................   ج

 ج

 هناك في ،يعني نعم "بلى" همع تصريحهم بصحة سماع يعني لم أجد في اإلجازة للكافر نقال  
لماذا؟  ،ازة اختلفوا فيهاصحته، وهنا في حال اإلجو الكفار حال السماع ما اختلفوا في سماع 

ن أدى حال يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إ ،ألنه في حال السماع ال ينتظر موافقة أحد
ن أدى  له،هنا االختيار ما  ،ه الشروطفيفرت ، إذا تو بعد أن أسلم قبل منه كفره رد عليه، وا 

ال ما يجيزه  ال:ثم ق ،االختيار للمجيز ؟االختيار للمجيز هل يجيز الكافر وا 
نعم، بحضرة الحافظ أبي  "بلى" مع تصريحهم بصحة سماعه، ""نق   في اإلجازة  "ولم أجد"

 جاج المزي،الح
................................... 

 

ــــــــــرا فعــــــــــ    بحضــــــــــرة المــــــــــز  تت
 ج

، وصاحب تحفة األشراف من الحفاظ الحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال
م في هذا الشأن في القرن الثامن بحضرة الحافظ أبي الحجاج لمعدودين من أئمة اإلسالا

وأجازه الحافظ المزي كإجازة  يعني مرار ا ليست مرة واحدة، فعال، ا،أي متتابع   ، تترى المزي 
 ،ر عند الصوري ، ابن الديان يهودي طبيب حضالصوري البن الديان اليهودي، المتطبب

من  ن هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه، كاهيميوممن أفتى بذلك شيخ اإلسالم ابن ت ،وأجيز
إضافة إلى أنه في  ،وأن التحمل ال يشترط له الكمال، إنما اشتراط الكمال لألداء ،باب التأليف

إنما هي  ،العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كان لها قبل ذلك في وقت الرواية
وأجازوا على  ،المميز وغير المميزبي الص يجاز، اليهودي ، فيجازبقاء سلسلة اإلسنادإلمجرد 
قرب ما يكون وأ ،طبيب يهودي ،المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي ،وأجازوا للمعدوم ،العموم

لكنه حضر وأجيز  ،لنفر من اإلسالم والمسلمينألنه لو منع من اإلجازة  مثل هذا إلى التأليف؛
 وصار يروي بهذه اإلجازة.  ،هللا فأسلموبالفعل هداه  ،أن يهديه -جل وعال-هللا  ىعل

ــــ ــــم أجــــد فــــي الحمــــر أيض   نقــــ  اول
 ج  وهــــــو مــــــن المعــــــدوم أولــــــى فعــــــ    ج

 ،الروح أو لم تنفح فيه الروح هنفخ في اءسو  ،أو في إجازة الحمل ،وكذا لم أجد في اإلجازة
 ،على أبويه ألنه تقدم في المعدوم أنه يعطف ؛يعني استقالال   ،عطف على أبويه أو أبيه أو ال
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أجازه بعض العلماء  ،د فهو معدومجو ا تناسلوا، ولحبل الحبلة مما ال يأجزت لك ولولدك م
ذا كان هذا في  ،أجزت لما يولد لفالن ،من أجازه استقالال   م، ومنهاعطف   أو ما سيولد لفالن، وا 

 .من باب أولى -الحمل–ن يجاز المحمول به فلئ المعدوم الذي لم يحمل به
ــــم أجــــد  ــــول  نقــــ  افــــي الحمــــر أيض 

 ج  وهــــــو مــــــن المعــــــدوم أولــــــى فعــــــ    ج
ألن هذا  ؛يعني بال شك فعال   ،وهو أي جواز اإلجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى

، فال لم يحصل السبب في إيجاده بعد ،وذاك معدوم لم يخلق بعد ،وتترتب عليه أحكام ،موجود
 شك أنه أولى من المعدوم، 
 مــــــن فعلــــــه وللخطيــــــب لــــــم أجــــــد

 

 ................................... 
مما يتأيد به عدم النقل في الحمل،  قال: وللخطيب "وللخطيب لم أجد من فعله"ولم أجد، قال: 

"رأيي بعضهم قد قد  "قلي:"عني إجازة الحمل، لم أجد من فعله لم أجد من شيوخي من فعله، ي
أي اإلذن للحمل،  "قد س  له"صالح الدين  ،عالئيوهو الحافظ ال ،قلت: قد رأيت بعضهم س  له"

 "مع أبويه فأجاز"ولحملهما،  ،اإلجازة لهمائل ، حيث سُ ايعني تبع   "مع أبويه"اإلجازة للحمل 
ما قال: أجيز األبوين دون ولم يستثن الحمل؛ ألن االستدعاء فيه األبوان والحمل، فأجاز، 

ولكن يمكن، لعل أن يقال يعني التماس  لعر""و ولم يستثن الحمل  "مع أبويه فأجاز"الحمل 
ونظر في  ،ما اصفح يعني تصفح  "فَّ "ما اصَّ لكن يمكن أن يقال: لعل الحافظ العالئي  ،ولعل

 ،هذه طلب إجازة من فالننظر، قيل له: كأنه  ،االستدعاء المقدم إليه، فلم يقف على الحمل
ذا باإلجازة فيها مكتوب وما دقق النظر فقال: أجزت، لعله ما  وللحمل، :وزوجته، ما نظر، وا 

صفح، يعني ما تصفح، واإلجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة؛ ألنه إذا صح في ا
أو  ،والعرض أن الشيخ ال يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطالب الذين يسمعون  ،السماع

 ،هذا، ويتصفحهم يقول: فالن من -وهللا–ما يلزم أنه  ،يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه
، وغير وعند األداء ينظر المتأهل ،ويتأكد من أسمائهم، وأهليتهم، ما يلزم، إذا سمعوا كل يؤدي

 :تصفح نظر األسماء "فأجاز ولعر ما اصف "المتأهل 
 مــــا اصــــف  ا ســــماء فيهــــا إ  فعــــر  ...................................

 

 "إ  فعر"، ما تصفح األسماء إلجازة في االستدعاءطلب ا -في االستجازة-األسماء التي فيها 
 تصفح، وعلى أي حال: أي حيث أجاز دون 

ـــــروا ـــــا  ك ـــــى م ـــــاء عل ـــــي البن  وينبب
 

 هـــــر يعلـــــم الحمـــــر  وهـــــ ا أظهـــــر 
 

ال ما  ،علممعنى يُ  ماعلم؟ أو ال يُ  ،علميُ  الذي يعني مسألة اإلجازة الحمل مبنية على أنه هو وا 
أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا  ،ال، هل يعامل معاملة المعلومعلم حقيقته؟ علم؟ يعني هل تُ يُ 

ال فعلم الحمل خاص باهلل  ،هو المقصود ، ويعلم ما في األرحام في خمس ال -جل وعال-وا 
ينبغي البناء في القصر، أي بناء صحة اإلجازة له،  -على كل حال-يعلمها إال هللا، وينبغي 
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أم ال؟ فإن قلنا: ال يعلم، كان كالمعدوم،  ،يعلم الحمل أي الفقهاء من أنه هل "على ما  كروا"
ن قلنا يعلم كان كالموجود، ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم أو  ،وا 

علم، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون: إنه من هذه الحيثية يُ 
والدابة الحامل ال شك أن  ،ه، الجارية الحاملمن قيمة أم    وال شك أنه موجود، بدليل أنه يزيد

قيمتها أكثر من قيمتها بدونه، فهو يعامل معاملة الموجود المعلوم، ال معاملة المعدوم، وهذا 
، وأما بالنسبة لما في األرحام النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا ولدته صار نماء  منفصال  

وضع عليه ما  ،ولذلك وضع عليه العالمات من عدم الحيض ؛واضحعلم سهل العلم به هذا يُ 
، وذكر أم أنثى؟ وكيفيته ،هة لعلم العلم بد التي يعلم بها براءة الرحم، وأما بالنسبدَ وجد في الع  

، واألطباء بآالتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم -جل وعال-هذا علمه إلى هللا  ؟كامل أم ناقص
ن األيام األولى، وهذا ليس بصحيح، أكثره ظنون، وتخبطات، لكن إذا يعلمون ما في األرحام م

وبعث إليه الملك، وأمر بكتب أربع كلمات، هذا باإلمكان  ،عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث
 أن يعلم؛ ألنه خرج عن دائرة الغيب.

ـــــروا ـــــا  ك ـــــى م ـــــاء عل ـــــي البن  وينبب
 

 ................................... 
 فقهاء من أنه:يعني ال

 هـــــر يعلـــــم الحمـــــر  وهـــــ ا أظهـــــر  ...................................
 

ه، يعني أنه ، قال: تصح اإلجازة لأو ال يعلم، فمن قال يعلم ،يعني البناء على كونه يعلم
 ؟نعميعامل معاملة الموجود، 

 ......طالب:
 هؤالء يعاملونه معاملة معدوم.المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقولون: ال يعلم، 

 :يعني النوع الثامن من أنواع اإلجازة "والثامن"
 ...........اإل ن بمـــــــــــا ســـــــــــيحمله

 

 الشــــــــيخ والصــــــــحي  أنــــــــا نبطلــــــــه 
 

، إذا الشيخ حينما يجيز يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعد، يقول: إذا حملتها
أنواع اإلجازة: اإلذن في اإلجازة  من وع الثامنالن "والثامن"رويتها أجزت لك أن ترويها 

 بمعدوم.
يعني  ،، وهنا اإلجازة بالمعدومأو استقالال   ا،األول: اإلذن باإلجازة للمعدوم، إجازة المعدوم، تبع  

وما  ،بالمروي المعدوم الذي ال يرويه الشيخ إلى اآلن، يعني أجزت لك أن تروي مروياتي
اإلذن بما سيحمله الشيخ المجيز من  اإل ن بما سيحمله""، يعني ما سأرويه بعد سأرويه

د المروي مما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى اآلن، يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسن  
 ،بالستة -اأيض  –مروياته، يقول: وهللا أنا ما عندي إال الكتب الستة أجيزك إياها، قال: أجزني 
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مرة ثانية،  آتيحدد له كتب قال: إن رويتها فيما بعد لما وي ،وبقية الكتب ،والموطأ ،والمسند
يعني فيما بعد، يعني إن رويته  "ما سيحمله"أصير انتهيت من المشوار الثاني، هذا معنى 

يعني المجيز من المروي مما  "اإل ن بما سيحمله الشيخ"ما بعد فأنت ترويه عني كمروياتي في
يعني هذا النوع باطل، بل الصواب  أنا نبطله" "والصحي  لم يتحمله، والصحيح بل الصواب

 وسبقه عياض: أنا نبطله. ،كما قال النووي 
أن يقول المجيز: أجزتك ما ولم يفصلوا بين المعطوف وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين 

أجيزك  ،وما سأرويه، ما أرويه اآلن ،يعني مروياتي الموجودة اآلن حال اإلجازة أرويه،
سأرويه؛ ألن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياته فيما بعد، وال على جهة  وما ،مروياتي

 يستفصلوا، يقول:، ولم وال استقالال   ا،االستقالل حيث يقول: أجزتك بما سأرويه، ال تبع  
 وبعـــــــو عصـــــــر  عيـــــــاو ب لـــــــه

 

 ................................... 
 ا سيرويه،وم ،يعني قد بذله، أي أعطى من سأله ما يرويه

 وابــــن مبيــــ  لــــم يجــــب مــــن ســــأله  ...................................
 

فقال: أجزني  ،سأله شخص "لم يجب من سأله"اسمه يونس بن مغيث القرطبي  "ابن مبي "
لجواب كيف يعطي الشيخ بما ترويه، وما سترويه فلم يجبه، فغضب السائل، غضب، فكان ا

يعني هذا مثل بيع ما ال يملك، يعني كأن تأتي إلى  أخذ؟!ما لم يأخذ؟! كيف يعطي ما لم ي
، وال ا؟ ما عند الشيخ إجازات أبد  بماذا، ثم تقول: أجزني، أجيزك شخص ليست له رواية أصال  

روايات، فكيف يجيزه، فالذي ال يوجد في مرويات الشيخ حكمه حكم هذا، حكم الشيخ الذي 
يعني نظير لو جئت  يأخذ، وما لم يملك بعد؟!طيك ما لم ويع ،ليست له رواية، كيف يجيزك

فقلت له: بعني السلعة الفالنية، فقال: ما عندي، قال: أمرها سهل  ،إلى تاجر من التجار
ويجيزونك، أنا لو  ،ويقدرونك ،وتشتري، وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ ،تذهب إلى السوق 

شيخ يقول: ال أستطيع أن أجيزك بما رحت لهم طردوني، يعني الشباب يقولون هذا الكالم، فال
إذا كان من أهل التحري يقول: كيف أبيعك  -اأيض  –لم أتحمله، وليست لي به رواية، التاجر 

))ال تبع ما بن حزام: قال لحكيم  -عليه الصالة والسالم-وأنا لم أملكها بعد، والنبي  ،سلعة
وأنت تصرف إذا  ،عني اآلن، ب  والسلع موجودة ،، يقول: يا أخي أنت عندك دراهمليس عندك((

ذهبت وجدت، هذا ال يجوز بحال؛ ألن هذا بيع ما ال يملك، وهذه إجازة ما ال يملك، والتنظير 
 ؟نعممطابق، 
 .....طالب:.

ن كان وجوده في السوق وجود كثرة،  البيع ظاهر، كونه ال يجوز أن يبيع عليه ما ال يملك، وا 
في األسواق، لكن مع ذلك ال يجوز أن يبيع ما ال  يعني مضمون، يقولون: مضمون أنه موجود

يجيز ما ال يملك، يعني أصل اإلجازة، أصل اإلجازة فيها ضعف، يعني  -اأيض  –يملك، وهذا 
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تستفيد؟ هو ال يريد أن  ماذاسمع عليك صحيح البخاري، قال: لو جاء شخص قال: أريد أن أُ 
نما يريد أ ن يستفيد اتصال الرواية، يقول: أنا وهللا يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وا 

ما عندي رواية في صحيح البخاري، أنا ال أروي لصحيح البخاري بالرواية، قال: ال، أنت 
احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت 

الل لصحتها ضعف، وفي االستد إجازة، هذا الكالم ما هو بصحيح، اإلجازة على ما تقدم فيها
أهل بمعلوم مروي، هذه كلها إذا اجتبرت هذه األمور في  ،لمعلومٍ  غموض إذا كانت من أهل

ن كان العمل استقر عليها، فكيف إذا توسعنا مثل هذا  ،أصلها ضعف وفيها خالف قوي، وا 
جازة لحم :التوسع، إجازة عامة لمن قال جازة لمعدوم، وا  جازة ما لم يتحمله ال إله إال هللا، وا  ل، وا 

 المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها.
 وبعـــــــو عصـــــــر  عيـــــــاو ب لـــــــه

 

 ................................... 
من سأله،  بن مغيث القرطبي لم يجب يعني قد بذله لمن، أي أعطى من سأله، لكن يونس

 .، فقيل له: كيف يعطي ما لم يروفغضب السائل
ن يقــــــر: أجزتــــــه مــــــا صــــــ  لــــــه  وا 

 

ـــــــــــه  ل  أو سيصـــــــــــ  فصـــــــــــحي  عم 
 

، أو الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال اإلجازة "أجزته ما ص  له"إما أن يقول الشيخ: 
عمله الدارقطني، أو قد عمله  له الدارقطني""فصحي  عم  سيصح بعدها، فذاك صحيح عمله 

هرست، ما دون والشيخ ما عنده ف ،اإلمام الحافظ الدارقطني، إذا كان الشيخ كثير المرويات
الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم، ما دونها، فقال: نعم أنا عندي مرويات كثيرة منها 

هذه أنا أذكر أن لي  وموطأ كذا، ،الكتب الستة، ومسند فالن، وفالن وفالن، ومصنف فالن
ن معنى سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أ ماوما سيصح يعني،  ،بها رواية أجزتك إياها

وما سيصح أني  ،لي به رواية وقت اإلجازة فأنت مجاز به، يعني ما صح اآلن وقت اإلجازة
قد حملته فيما بعد، أنت مجاز به، والفرق بين الصورتين أن هذا موجود، لكنه عازب عن 
ذهن، أو عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف 

 .على التفصيل، ال على اإلجمال أنه من روايته ال
من األئمة الحفاظ  "الدارقطني وسواه"وقد عمله اإلمام الحافظ  ،يعني فذاك صحيح "فصحي "

أو اقتصر على قوله: صح، وحذف قوله: يصح، يعني بعدها، يعني  ،جمع بين اللفظين سواءٌ 
بعد إلى العلم، أو ما يؤول فيما  ،كان ما هو معلوم ، أجزتك ما صح، يكفي، سواءٌ ما صح

أنه من مروياته قبل هذه أو ما سيؤول إلى العلم  ،وقت اإلجازة ايستوي ذلك ما كان معلوم  
جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة األداء أنه مما تحمله  "جاز الكر حيثما عر "اإلجازة 

ت يعني كلما عرفه الطالب أنه من مرويا "جاز الكر حيثما عر " شيخه قبل صدور اإلجازة
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 الشيخ يرويه بهذه اإلجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة، يعني كأن يكون الشيخ مثال  
وعليها  ،ال يحيط بها، فسرقت، كلها مدونة في كتب ارقت كتبه، عنده مروياته كثيرة جد  سُ 

السماعات، سرقت هذه الكتب، قال: أجزتك بما صح عندك من مروياتي، اآلن أنا أذكر مائة 
هذا ما فيه إشكال، ثم  ،جاز يروي ما يذكره الشيخب، لكن غيره ما أذكر، فصار هذا المُ كتا

فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما ال يذكره الشيخ وقت  ،زار البلد الفالني
ال ما يروي؟ يروي، ثم بعد مدة زار واحد   ،اإلجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي   اوا 

ووجد عنده مجموعة من الكتب عليها سماع ذلك الشيخ، فأضافها إلى مرويات  ،ممن أهل العل
فيصح أن يرويه عنه، وهكذا، وهذا متصور، هذا متصور ال سيما في المكثرين، في  ،الشيخ

 المكثرين الذين يجازون بالجملة، بالكثرة.
 يعني النوع التاسع من أنواع اإلجازة: "والتاسع"

ــــــــزا ................اإل ن  بمــــــــا أجي
 ج

ــــــــــن يجــــــــــوزا  ــــــــــر: ل  لشــــــــــيخه فقي
 

"بما أجيز يعني اإلجازة اإلذن بالرواية،  "اإل ن"النوع التاسع من أنواع اإلجازة:  التاسع"و "
المجيز خاصة، كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي،  لشيخه"

 يعني إجازة على إجازة.
ت اإلجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان ثم إذا تركب ،اإلجازة في أصلها ضعف

الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن 
لشيخ لإذا كثرت األجايز، لكن اإلجازة معتمدة على سماع  اشيخه بإجازة كلما ال تزداد ضعف  

ن إجازة على إجازة على إجازة من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لك
 على إجازة هذا فيه ضعف.

 قال:
 والتاســـــــــــــع اإل ن بمـــــــــــــا أجيـــــــــــــزا

 ج

ــــــــــن يجــــــــــوزا  ــــــــــر: ل  لشــــــــــيخه فقي
 

ق ا، وصنف يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل: كما قال ابن األنماطي: إنه لن يجوز، يعني مطل
ا،  حتها غموض، عامة والسبب في ذلك أن الرواية باإلجازة ضعيفة، واالستدالل لصفيه جزء 

والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية،  ،أهل العلم تتابعوا على الرواية بها
واتصال اإلسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف، وفي  ،ضعف أثر الرواية اأيض  

كن إجازة على إجازة نعم، ازداد الضعف، ل تاالستدالل لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركب
 دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه، لكن فيه مطابقة. الو تصورنا أن إنسان  
والطالب جاءوا، يعني مثل ما يحصل اآلن، يأتي بعض الطالب إلى  ،دخل مدرس التفسير

الكليات الشرعية وهم متأهلون، ال سيما المتميز منهم من طالب المعاهد العلمية متأهل، فقد 
ال ال؟  ،درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في الكلية، يوجد هذا صحيكون الذي  وا 
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هكذا؛ ، و نعم هذا لمسناه، أو درسه الفقه أفضل من الذي، أو أدق من الذي درسه في الكلية
وهذا يدرس في المعهد أن هذا أجود من  ،ألنه ال يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الكلية

فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم جاء  ،ود أنه دخل مدرس التفسيرهذا، ما يلزم، المقص
ذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية ،مدرس في الحديث، فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه  ،وا 

 ؛، لكن إذا كانوا كلهم ضعافاويأتي، هذه يشيل بعضهم بعض ،فإذا به إمام، وهكذا يأتي
 ،الشرعي لطالب العلم؟ ال شك أنهم يتضاعفون ذا المحضن النظرة إلى هذا المرفق، هفكيف 

ويتساهلون بهذا العلم، هكذا إذا كانت طريقة التحمل كلها ضعيفة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، 
ال يتشرف طالب العلم بحمل اإلسناد الذي هذا  -اأيض  –هذه  ،كلهم ضعاف، وطريقتهم ضعيفة

والذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع،  ،وضعه، لكن إذا كان هذا الضعيف روى بإجازة
 .اوالثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعض  

حتى قال ابن الصالح: إنه قول من ال يعتد  ،يعني لكن قد رد هذا القول ""فقير: لن يجوزا ورد  
 الذي عليه العمل: "ورد والصحي "تأخرين، ال يعتد به من المتأخرين به من الم

 لصــــــحي  ا عتمــــــاد............. وا
 

ــــــــــــاد  ــــــــــــد جــــــــــــوزه النق ــــــــــــه ق  علي
 

عليه أي على اإلجازة بما أجيز الشيخ، بل بما أجيز شيخه، فيجتمع ثالث أجايز على نسق، 
الحافظ األصبهاني،  "أبو نعيم"منهم  "قد جوزه النقاد"يجتمع أكثر من ذلك على ما سيأتي  وقد

ين المثال الذي ذكرته، واألقرب للتنظير يعني الفرق ب اإلجازة على اإلجازة قوية جائزة،فقال: 
أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيف، وشيخه ضعيف، وشيخه ضعيف الثالث، والرابع ضعيف، 
والخامس ضعيف، لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قصور، يعني ما هو ببارع في بابه، لكن 

ثم  ،ضعف حافظته جيده ينقل عن شيخه الذي عنده قوة، وتميز في التحصيل، هذه نعم فيها
، عندنا أبو نعيم الحافظ يقول: اإلجازة على اقوة، ضعف ثم قوة، وهكذا يجبر بعضها بعض  

اإلجازة قوية، ما دام صححنا اإلجازة، صححنا الرواية باإلجازة، فلماذا ال نصحح اإلجازة 
 ،ولىنصحح الثالثة، فالتفريق بين األ ،صححنا الثانية، صححنا الثانية ؛الثانية، صححنا األولى

ولو استمر اإلسناد كله إجازات،  ،والثانية، هذا تفريق بغير مبرر، فإذا أجيزت اإلجازة جاز
 فقال: اإلجازة على اإلجازة جائزة.

دة"  مالكنه أجازها في المعطوف خاصة،  ،أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة "وك ا ابن ع ق 
ها في المعطوف على المسموع، معنى المعطوف؟ أجازها على المعطوف على المسموع، أجاز 

نما يجيزه  ،يقول: أجزتك مسموعاتي، أجزتك مروياتي ومجازاتي، ال يجيزه باإلجازات فقط، وا 
 -اأيض  –اإلمام الدارقطني  ،اإلمام الحافظ أبو الحسن "والدارقطني" ومجازاته ،بمسموعاته
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بن اارقطني، بل أبو الفضل أي بعد الد "بعده"المقدسي  "نصر"جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد 
 قال:طاهر نقل االتفاق على صحة الرواية باإلجازة على اإلجازة، 

ـــــــــــــده  ................................... ـــــــــــــدارقطني ونصـــــــــــــر بع  وال
 

يعني تابع ثالث إجازات  لم يقتصر على إجازتين "والى ثالث ا" "ا"والى ث ث   نصر المقدسي
وبعد أن  ،قال: أنبأنا فالن، قال: أنبأنا فالن، إجازات ،النبعضها عن بعض، يقول: أنبأنا ف

في الزمن المتأخر في اإلجازة يقول: عن فالن، عن فالن، عن فالن، وكلها  "عن"استعملت 
من  اإجازات، أو أجازني فالن، قال: أجازني فالن، أجازني فالن، إلى آخره، والى ثالث  

قال المصنف الحافظ العراقي الناظم في  ازة""ب جبعضهم عن بعض ا باألجايز، والى ثالث  
 :والمحدثين زادوا على ذلك ،شرحه: وقد رأيت غير واحد من األئمة
 ............................ وقـــــــــــد

 

ـــــد  ـــــ  يعتم ـــــى بخم ـــــن وال ـــــي م  رأي
 

وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، إذا أجيزت اإلجازة فال  ،والى بخمس أجائز ،يعني من األئمة
وال عشر، يعني األسانيد التي يروى بها في هذه الدهور، في  ،وال يكفي خمس ،تمرمانع أن تس

 ،بيننا يعني إذا وجد خمسة عشر راوٍ هذه العصور قد يكون فيها أكثر من خمس عشرة إجازة، 
عم من يروي عن البخاري مثل بعض، ن، فكلهم يروون بإجازة بعضهم عن وبين البخاري 

يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب  ،مدين القدامىي، ومثل الرواة المعتالفربل
 فاكتفي باإلجازات. ،العرض على الشيوخ، كثرة الجموع

 ............................ وقـــــــــــد
 

ـــــد  ـــــ  يعتم ـــــى بخم ـــــن وال ـــــي م  رأي
 

 عرفنا أنه القطب الحلبي.
ــــــــــــــــي تأمــــــــــــــــر اإلجــــــــــــــــازة  وينبب

 

 ................................... 
 صادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر:ال "اإلجازة"كيفية  "تأمر"ث تقررت الصحة حي "وينببي"

ــــــــــــــــي تأمــــــــــــــــر اإلجــــــــــــــــازة  وينبب
 

ـــــــــ  شـــــــــيخ شـــــــــيخه أجـــــــــازه   فحي
 

 ، يعني:ما صح لديه "أجزته"أي أجاز شيخه بلفظ  "أجازه"
ـــــه لـــــم يخـــــ  ـــــظ مـــــا صـــــ  لدي  بلف

 

 ................................... 
 ،إذا قال الشيخ المجيز: أجزته ما صح لديه يتخط، ولم يتعد، يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم

فإنه حينئٍذ ال يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ ألنه قد يظنه أجازه بعموم 
يوجد هناك قيد ال بد أن يتفطن له، وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه،  ،مروياته

 أو فيها شرط ال ينطبق عليه. ،يها استثناءشيخ شيخه لشيخه؛ ألنه قد يكون ف
ـــــه لـــــم يخـــــ  ـــــظ مـــــا صـــــ  لدي  بلف

 

 ................................... 
 يتعد، لم يتعد الراوي: يعني لم

ــــ   ................................... ــــه فق ــــد شــــيخه من ــــا صــــ  عن  م
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ناك قيد يخرج أي الذي صح شيخه منه من مروي المجيز فقط؛ ألنه قد يكون ه "ما ص "
بعض الكتب، وهناك قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه؛ ألنه إذا كان هناك قيد، 

فإنه ال تصح الرواية  ،إذا كان شيخ الشيخ أجاز، وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنه
استثناء عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه، أو بعض المرويات قد يكون فيه 

لبعض الكتب، والحافظ ابن حجر أجاز رواية ذم الكالم للهروي، واستثنى بعض األبواب، التي 
، ولم يعرف هذه له عليها فيها مالحظة، فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكالم

 .ال بد أن يقع في رواية ما لم يروَ  األبواب
فيقول الشيخ العاشر: سمعت الكتاب على  ،ثال  قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر م

، ثم هذا الشيخ الشيخ فالن، إال أحاديث من كتاب المناسك، وأحاديث من كتاب الحدود مثال  
ن في إجازته هذا الفوت، ثم الشيخ يجيز رواية هذا يجيز رواية الكتاب لمن يطلب اإلجازة، وبي  

ألولى، وأن فيها فوت، يظن أن الكتاب كامل، الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي ال يعرف اإلجازة ا
وفيه هذا الخرم، فال بد من أن يتأمل اإلجازة، وهذا ظاهر، يعني  ،فيرويه ،مجاز به كامال  

 ،تأمل اإلجازة؛ ألن بعض الشيوخ ثبته مجلد، خمسمائة صفحة، نعم هذا موجود، الفهارس
إذا  -اأحيان  –عناية بالروايات، فتجده  ، ال سيما عند المتأخرين الذين لهماواألثبات كبيرة جد  

قال: فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ، أو من سماعه،  ،من الكتب اذكر كتاب  
يمرض، فيفوته أحاديث قرئت على  ،يعني يتخلف الطالب، يعني في وقت الدرس قد يتخلف

كذا، وأحاديث من وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب  ،الشيخ
يعني رواية الجلودي  ،باب كذا، والروايات معروفة يعني، طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة

وأحاديث  ،فيها فوت يسير، ورواية فالن في صحيح البخاري فيها فوت ،في صحيح مسلم مثال  
زه الشيخ يسيرة، المقصود أن مثل هذا ال بد من تصفحه، يعني اإلنسان إذا أجيز، إذا أجا

ن بعضها في خمسمائة صفحة، تحوي بالتفصيل رو واإلجازات كما ت ،المسند من أهل عصره
ورماه، عنده حفظه، حفظه  ،وهذا الطالب أخذ الثبت ،مرويات الشيخ، فيبين في هذه األمور

وقال: خالص أنا أروي عن الشيخ كل مروياته، وقد نص الشيخ أن مروياته على سبيل  ،عنده
وال يقرأ التفصيل، فال بد من تصفح هذه  ،عدد الكتب، ثم يفصلها، يقرأ هذا اإلجمالاإلجمال، ي

 ولذا قال: لينظر هل فيها فوت ال تصح روايته؟ أو ليس فيها فوت؟وهذه الفهارس  ،األثبات
ــــــــــــــــي تأمــــــــــــــــر اإلجــــــــــــــــازة  وينبب

 

 ................................... 
وأنواع اإلجازة التسعة، ذكر لفظ اإلجازة بكيفية  ،جازةثم بعد هذا، بعد أن أنهى الكالم على اإل

واشتراط النية  ،وشرطها في المجيز والمجاز ،اللفظ، كيف يقول المجيز؟ وشرطه، لفظ اإلجازة
ن كانت  لمن كتب، يعني كتب إجازة لفالن، قالوا: الكتابة تحتاج إلى نية، نية األجازة، وا 
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: أجزتك لافهذا ما يحتاج إلى نية، إذا قلنسبة للفظ ، أما با... صريحة في المطلوب إال أنها
–، قال: أنا اأجزت فالن   ا ال يحتاج إلى نية، لكن إذا كتب:هذ ،أن تروي عني صحيح البخاري 

أو حتى  ،، أنتم ترون إذا دخلتم بيت شخصةما قصدت؛ ألن بعض الناس كثير الكتاب -وهللا
الذين سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤالء 

ويكتب، ويأخذ ما يأخذ يكتب، تجد أي ورقة تقع في يده  ناديل،كل شيء، يأخذ كرتون الم
، أجزت ثم بعد ذلك يكتب يجرب القلم مثال   ،، أو يكتب أشياءايكتب عليها، لو يوقع توقيع  

يجرب القلم بأي لفظ قد  تب تجده مثال  ما يك ة، أو بعت على فالن، أو كذا، المهم من كثر افالن  
، وال يكتب، فقال لشخص اكتب اسمي يلزمه، لكن ال بد من النية في هذا، وشخص ال يقرأ

فصار يقلده، يكتبه على كل شيء، يكتب اسمه، فتقدم لعمل جهة من  ،اسمه هلرباعي، فكتب 
 :ها شح، فالجهة قالواالجهات، يعني في أول األمر ما كان هناك شهادات تذكر، الشهادات في

، قالوا: اكتب اسمك؟ فكتب الذي تريدون تكتب؟ قال: أكتب  ماذاتعرف تكتب؟ قال: نعم، قالوا: 
ذا كان  ،ما يردده ةمن كثر  ااسمه رباعيَّ  فاقتنعوا به، فأقول: إن بعض الناس يكتب كل شيء، وا 
ال شيء ،في محل بعد عامال   تجده يقلدها  ؛شياء مكتوبةوعنده أقالم، وقدامه أ ،وعنده أوراق ،وا 

بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا، فإذا كتب من غير نية هذا ال تصح اإلجازة، فال 
بد من النية، وسيأتي الحديث عنها، على كل حال الترجمة معقودة للفظ اإلجازة كيف يقول؟ 

 وماذا يشترط لها؟
ل الباب، نعم في أول باب اإلجازة؛ وكان األنسب في لفظ اإلجازة أن يقدم عليه، يعني في أو 

ثم اإلجازة للسماع  ،ألن لفظ اإلجازة هو من تعريفها، وما يتعلق بالتعريف، يعني اإلجازة مثال  
هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل األنواع 

، اواصطالح   صل أن يأتي بتعريفها لغةفاأل تعريف اإلجمالي لإلجازة،الواكتفى عن  ،التسعة
 فاللفظ ينبغي األنسب أن يورد قبل أنواعها. ها؟ كيف يتلفظ بها؟وكيف يلفظ ب

 "أجزته ابن فار "
ــــــه ــــــد نقل ــــــار  ق ــــــن ف ــــــه" اب  "أجزت

 

نمـــــا المعـــــرو  "قـــــد أجـــــزي لـــــه"   وا 
 

ج إلى أن بنفسه، يعني ما يحتا اأو مروياتي متعدي   ،أي الطالب مسموعاتي "أجزته"يعني لفظها 
أبو الحسين ابن فارس  ،ولذا قال: أجزته، هكذا قال ابن فارس، ابن فارس ؛يعدى بالحرف

اللغوي المشهور، صاحب المقاييس، صاحب المجمل، المقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، 
يكفي أن قد نقله أي تعدية لفظ اإلجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول: أجزت له، 

وأنها يجوز أن  ،هذا الكتاب فيه الكالم على اإلجازة ، كتاب سماه "مآخذ العلم"يقول: أجزته
وانتقاله إلى آخر؛  ،من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان ايقول: أجزته أخذ  

وتعدى  ،فإذا جاز الماء القنطرة ،والجواز ،ألنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور



 
 

557 
 

557  
557 

 557 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

من  ءمن جواز الماء الذي يسقاه الما امكان صح تعديته بدون حرف، أخذ   من مكان إلى
أو ماشيتك، بدون  ،ألرضك والزرع، تقول: استجزت فالن فأجازني إذا سقاك ماء   ،الماشية
 حرف.

نما المعروف لغة واصطالح  قال ابن الصالح: و   امتعدي   "قد أجزت له رواية مروياتي" اا 
ذا ولذا ا ؛بالحرف، أجزت لفالن لمجاز يقال: المجاز له، كما أن المجاز به يقال: مجاز به، وا 

حصل اإلجمال في المتعلق ال بد من بيانه، فإذا قلت: مجاز، هذا مجاز، فال يدرى من 
فإذا حصل مثل هذا اإلجمال ال بد  ، أو المجاز به؟هل هو المجاز له طالب اإلجازة ،المجاز

معنى مجاز؟ هل هو مجاز له، يعني  ماقيل: مجاز، من بيان المتعلق الذي يحدد، يعني إذا 
شخص طلب اإلجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ فمادام هذا التردد موجود؛ فال بد من ذكر 

، وأما شرط صحتها؛ ألنه قال: لفظ اإلجازة المتعلق الذي يعين المراد هذا بالنسبة للفظ
ومن  ،تحسن اإلجازة من عالم بهفقال ابن الصالح: إنما تس ،، وأما شرط صحتهااوشرطه
نما تستحسن اإلجازة من عالم بهو أجازه،  يعني المجاز، ومن أجازه أي والحال أن المجاز له  ،ا 

"الوجازة في صاحب كتاب  ،طالب علم، يعني من أهله، والوليد ذا ذكر، الوليد بن بكر الغمري 
 فيها. ابن أنس شرط   أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك صحة العمل باإلجازة"

في صحة  ةالوجاز "اآلن هذا المؤلف يقول: وشرطها، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه 
شترط أن يكون المجاز طالب علم، ومن أجازه طالب عن مالك أنه يُ  "القول والعمل باإلجازة

 من أهل العلم، والمؤلف يقول: علم أي
نمــــــــــــــا تستحســــــــــــــن اإلجــــــــــــــازة  وا 

 

 .............طالــــــــب علــــــــم .......
 

ــــــــه ومــــــــن أجــــــــازه   مــــــــن عــــــــالم ب
 

................................... 
 

عن بعض األشياء يقال: شرط  وبين االشتراط، نعم يعني مثل ما يعبر ،الفرق بين االستحسان
تنافر، ما الذي يقتضيه  هوالمضاف إليه، شرط كمال ما في ،ما فيه تنافر بين المضاف كمال،
ال متنافران؟ قتضيه الكمال؟ متفقانوما الذي ي ،شرط وتعريف  ،في تعريف حد الشرط، وا 

 ،حاجيات ،كماليات، ضرورات ،وتحسينات ،وحاجيات ،الكمال، يعني عندنا ضرورات
الشرط، الذي ال يصح  ؟تحسينات، كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة

مقتضى الشرط؟ الشرط أن العمل ال يصح  ماين؟ العمل إال به، يعني ما في تنافر بين اللفظ
 ،يأثم من ال يأتي بهذا الكمال، ظاهرال بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد 

ال ما هو بظاهر؟ نعم.  وا 
مقتضى الشرط؟ أنه ال يصح  ماهذا العمل في هذا الفعل شرط،  :المقصود أنهم حينما يقولون 

 إال به.
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 ..طالب:....
 كيف؟

 طالب:......
اإلسالم تصح بدونه، نعم، طيب، التمييز شرط صحة، البلوغ  ،نأتي إلى شروط الصالة مثال  

في  -يعني دعنا من التفريعات-، اآلن الشرط في األصل شرط وجوب تكليفال ،شرط وجوب
، بغض النظر عن ..األصل الشرط، الشرط في حق الصغير التمييز بحيث ال يصح منه إال

ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل، العامل تتفاوت  نحنه النظر إلى العمل، العامل نفس
اشترطنا التكليف لوجوب  ااشترطنا التمييز، إن كان مكلف   االشروط بحسبه إن كان صغير  

أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات،  العمل، لكن األصل في جملة الشرط يعني عندنا
نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل، ال باعتبار العامل،  وعندنا سنن، لجميع األعمال، فهل

 :شترط للعمل بما يستحب له، نعم، هل نقولباعتبار العمل ال نستطيع أن نقارن، اشتراط ما يُ 
، وهو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثال   ،إن الوضوء بالنسبة للصالة

ال ما استطعنا أن نميز بين الشرطوهذا يشترط، إذن بين ا ،هذا يستحسن  ،لكلمتين تنافر، وا 
 ، والمستحب، الشيخ يقول:والركن ،والواجب

نمــــــــــــــا تستحســــــــــــــن اإلجــــــــــــــازة  وا 
 

 ................................... 
 وابن الصالح يقول: شرط صحتها.كيف؟ 
 ... ..طالب:.
 كيف؟
 ......طالب:

يقول: أما شرط صحتها الذي يرتبط  الكالم في شرطها، هو يقول شرطها، وابن الصالح
 يقول؟ ماذايعني ما معكم الشرح؟ ابن الصالح: إنما تستحسن اإلجازة، بالترجمة، فقال 

 .....طالب:.
ال شك أن هذا فيه شيء من  "إنما تستحسن اإلجازة"نعم، يقول هذا الكالم على شرطها 

 التنافر:
نمــــــــــــــا تستحســــــــــــــن اإلجــــــــــــــازة  وا 

 

 ....مــــــن عــــــالم بـــــــه ............. 
 

" ا يعني ابن بكر الغمري  "والوليد"يعني من أهل العلم  "ومن أجازه طالب علم"أي بالمجاز 
فيها،  "ا"شرط  إمامه، مالك بن أنس  "عن مالك"يعني هذا، ذكر أي نقل في كتابه الوجازة   كر"

ه عالم، طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز ب ،هذا شرط ا،يعني إن كان عالم  
وكالهما يشترك في صفة العلم  ،، يعني المجاز طالب علم، والمجيز عالمأو تفصيال   ،إجماال  

، ما هو يفيد ؛ ألن اإلجازة إذن بالرواية يفيد، يفيد اإلذن، يفيد الرواية إجماال  بالمجاز به إجماال  
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ازه ، هل نقول: إن المجيز ال بد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجتفصيال  
، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري؟ ال، ال يلزم، إنما تفصيال  

والمعرفة اإلجمالية بحيث ال يلتبس بغيره، وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البر،  ،المقصود العلم
 ول:يق

................................... 
 أن الصــــــــــــحي  أنهــــــــــــا   تقبــــــــــــر

 

 وعــــن أبــــي عمــــر.................  
 

 إ  لمــــــــــــاهر ......................
 

 "  تقبر إ  لماهر"يعني اإلجازة  "أن الصحي  أنها" يعني ابن عبد البر "وعن أبي عمر"
–يعني وحاذق  "وما   يشكر"لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها  بالصناعة حاذق فيها، إال

 ناده، يعني، نعم، وما ال يشكل.فيما ال يشكل، يعني عارف فيما ال يشكل إس -اأيض  
 ...طالب:...

 كيف؟
 ..طالب:....

 عندك مفتوحة:
 إ  لمــــــــــــــاهر ومــــــــــــــا   يشــــــــــــــكر  ...................................

 

بما  ا، أن يكون عارف  "ال"ل ما نحتاج إلى شك  األصل أنها لو كانت يُ  ،لُ شكَ أو ال يُ  ،إسناده
ن اإلجازة مع هذا : إر الكاف ما نحتاج إلى ال، إال إذا قلنال بكسشك  ل، نعم يعني إذا قلنا يُ شك  يُ 

بكل شيء  أما أن يكون جاهال   ،أقل األحوال بغير المشكالت اأنه ال بد أن يكون عارف   ،الشرط
أقل األحوال  هذا ال يصلح أن يجاز، يعني نشترط أدنى مراتب العلم، ؛وما ال يشكل ،المشكل

" لشكَ يُ "وهذا وجه الكسر، وأما على ضبطها بفتح الكاف  ر"شك  "وما   ي  الذي ما فيه إشكال 
يدة وُعبَ  ،ةيدَ ب  عن الشكل نعم يستطيع أن يميز هاذ المجاز بين عَ فالحروف إذا كانت مغفلة 

ذا لم نضبط   يستطيع أن نطقها بالفتح، يعني اعرف ما ال يشكل، وهذا " ةيعَ ه  ابن لَ "يميز، وا 
ن لم تُ  ،يعرف الحروف أن ،بالصناعة امقتضى كونه ماهر    "لشك  وما ال يُ "ل، أما إذا قلنا: شكَ وا 

اشترطنا أدنى قدر للمعرفة، أنه أقل األحوال األمور غير المشكلة، وأما األمور المشكلة فلو 
 "إن تجز"يعني باإلجازة  "واللفظ"، وهذا صحيح فهذا صحيح ،اشترطناها لتعذر الرواية باإلجازة

يعني بكتب  "أو دون"وأولى  "أحسن"والكتابة  ،بأن تجمع بين اللفظيعني  "بكتب"أيها المحدث 
أي من اإلجازة  "أدون"أي هذا الصنيع  "وهو"اإلجازة  ""فانو  يعني مجرد كتابة  "دون لفظ"

 فالظاهر عدم الصحة. ؛ولم ينوها ،يعني إن كتبها ،الملفوظ بها في المرتبة
 المقصود في قول المؤلف:

 حســـــــنواللفـــــــظ أن تجـــــــز بكتـــــــب أ
 ج

 وهـــــو.......... أو دون لفــــظ فــــانو   
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ن الظاهر عدم هذا دون األول، ومنهم من يقول: إ يعني تكتب فقط دون لفظ،، دون األول
 . إذا لم تكن هناك نية صحتها

ألن الكتابة كناية تحتاج إلى نية، فإن تلفظ بها فقال: أجزتك وكتب له هذا أكمل، إذا اقتصر 
.، كتابة بدون لفظ دون اللفظ، .ر عن الكتابة دون نية ودون لفظ.على الملفوظ كفى، إن اقتص

 وكتابة بدون نية الظاهر عدم الصحة.
 . حمد وعلى آله وصحبه أجمعينوبارك على عبده ورسوله نبينا موهللا أعلم، وصلى هللا وسلم 
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 ألفية العراقي

 
 معالي الشيخ الدكتور

 اهلل اخلضري عبد الكريم بن عبد

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

  املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 سم.
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

والسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام قال احلافظ وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا 
 العراقي رمحه هللا تعاىل: الرابع املناولة:

          مث املنااااااااااااااااو    ماااااااااااااااا ت ااااااااااااااا  
          ذ أابإلذ  أو  ، فااااااال  فيهااااااا   .

. 
          أعلااااى اإلتاااااالا ، وأعال ااااا  ذا

          أعطاااااااااااه ملكااااااااااا ف عااااااااااار  كاااااااااا ا  .
. 

          لااه أ  حيضاار الطالااك ابلك اااب
ة          ا و ااااا ا العااااار  للمناولاااااعرض ااااا  .

. 
          والشااااااااااايف ذو معرفاااااااااااة فين اااااااااااره

          مث يناااااااااااااول الك اااااااااااااب حمضااااااااااااره  .
. 

          فااااروه ي اااول:  ااا ا مااا   ااادي ي
          وقااااد  كااااوا عاااا  مالاااا  و ااااوه  .

. 
             أبهنااااااااااااااااااا تعااااااااااااااااااا ل السااااااااااااااااااماعا

          وقاااااااااد أذ املف اااااااااو  ذا ام ناعااااااااااا  .
. 

           سااااحال وال ااااورع مااااع النعمااااا 
          والشااااااااااافعي وأمحااااااااااد الشاااااااااايباي  .

. 
          واباااااااااااا  املبااااااااااااارك وغااااااااااااا  م رأوا

          أبهنااا أن اال، قلااح: قااد  كااوا  .
. 

ة           مجااااااااااااااعهم أبهناااااااااااااا صاااااااااااااحيح
ة          ا، و   تكااااااا  مرتو ااااااامع ماااااااد    .

. 
             أماااااااااااااااااااااااااااا  ذا  ول واسااااااااااااااااااااااااااا  ا

          ىيف الوقاااااااح صااااااا  وا ااااااااال أ     .
. 

          ماااا  نسااااخة قااااد واف ااااح مرويااااه
ة             و اااااااااااا ه ليساااااااااااااح  اااااااااااااا م يااااااااااااا  .

. 
           تاااااااال علاااااى الاااااا ع عاااااني يف اإل

          عنااااااااااد اا  ااااااااااني لكاااااااااا  مااااااااااااله  .
. 

          أ ااااااااآ احلاااااااادي  آ اااااااارا وقاااااااادما
          أمااااا  ذا مااااا الشاااايف   ين اااار مااااا  .

. 
          أ ضااااره الطالااااك لكاااا  اع مااااد

مااااااااا  أ ضااااااااار الك ااااااااااب و اااااااااو   .
 .          مع مد

           صااااااااااااا  و   بطاااااااااااااآ اسااااااااااااا ي ا 
          و   ي اااااااااااآ: أت تاااااااااااه    كاااااااااااا   .

. 
ذا ماااااااا   اااااااادي ي، فهااااااااو فعااااااااآ 

 .           س 
            ال باااااااااااني يفياااااااااااد  يااااااااااا  وقاااااااااااع 

. 

ة          و    لااااااااح ماااااااا   ذ  املناولاااااااا
          صاااااا  والصاااااا  اب لااااااهقيااااااآ: ت  .

. 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني، أما بعد:
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فلما ان هى الكالم على النوع ال ال  م  أنواع ال حمآ وال سم ال ال  منه و و اإلتاال  
الشيف، مث ال راء  على الشيف ال    ي  بدأ ابلسماع ال ع  و الصآ السماع م  لفظ

ُتسمى العْر  و  ا  النوع جممع عليهما ثل   ابإلتاال ، وفيها ما ذُكر وت دم ذكره م  
اخلالف وت دميها على املناولة للحاتة  ىل معرف ها يف املناولة، و   فالصآ أ  املناولة 

املناولة على اإلتاال ، لك  ملا   امل رونة ابإلتاال  أقوى م  اإلتاال  ا ر  ، فالصآ أ  ت دم
كانح اإلتاال  مما حي اج  ىل معرف ها يف املناولة، ملا كانح اإلتاال  مما حي اج  ليها ملعرفة 

املناولة ولصحة املناولة ُقدمح عليها قدمح عليها يف ال كر و   كانح  وهنا يف الرتبة،   ا 
اولة ع  اإلذ  وع  اإلتاال  فاخلالف  ذا كانح املناولة م رونة ابإلتاال ، أما  ذا  لح املن

فيها سيأيت، والص  أهنا اب لة   تع رب و  يع د هبا. املناولة مفاعلة والصآ يف املفاعلة 
أ  تكو  بني  رفني كآ وا د منهما يناول اآل ر، فهآ املناولة ال  تدرس يف   ا النوع 

يف أو العكس، نعم يف عر  على   ه الكيفية؟ الشيف يناول الطالك والطالك يناول الش
املناولة، صحي  الطالك يناول الشيف ويعرضه عليه، والشيف ي صف  ما يف الك اب ف ذا 
عرف أنه م   دي ه  وله  ايه وأذ  له برواي ه عنه، و ينئٍ  تكو  على ابهبا أما  ذا كانح 

ه ويناوله الشيف املناولة  ي جمر  مناولة و عطاء الشيف الشيف الطالَك الك اَب  و  أ  ير 
مر  اثنية،   ه أيض ا م  تهة وا د  وليسح م  الطرفني، وتص  املفاعلة على قلة وندر  

م   رف وا د،  ذا قيآ: سافر اليد، سافر مسافر ،  آ   ه م   رف وا د و  م  
 رفني؟ م   رف وا د، كما  ذا قالوا:  ارل النعآ م   رف وا د م  صور املناولة ال  

فني، و   كانح مناولة ال اي ليسح م صو  ،  ي مناولة الشيف الك اب مع تكو  م   ر 
عدم ال مكني م  النسخة، أو  ىت مع ال مكني م  النسخة بنية الر  على ما سيأيت يف 
أنواعها، ي ول الشيف:   ا مروع   ا البخارع،   ه رواي  م  صحي  البخارع يناوله 

صف  الك اب مث يس  ه الشيف،   ه مناولة لك  الطالك ي ول فاروه عين، مث الطالك ي 
  ه غ  م صو  ، الطالك ما نوى أ  يعطي الشيف الك اب ير ه عليه، يعين   ا مع 
عدم ال مكني م  النسخة و   مع ال مكني م  النسخة ي ول الشيف للطالك:    

بعد ذل       الك اب  ما على  ريق ا بة أو على  ريق البيع أو اإلعار  أو اإلتار ، مث
كانح  بة أو بيع ا ي بح   ا الطالك ويب ى عنده، و   كا  على سبيآ اإلعار  أو اإلتار  
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ي صور فيها املفاعلة، ويف بعض صور ا مناولة م   للشيف، ففي بعض صور اير ه الطالك 
 رف وا د   م   رفني، والصآ يف املفاعلة أهنا م  الطرفني كما سيأيت أيض ا يف 

. املناولة لغة العطيَّة، املناولة يف اللغة العطيَّة؛ يف  دي  موسى واخلضر قال املكاتبة
فحملومها بغ  نول، بغ  نول أع: عطاء، يعين بغ  أتر . وتعريفها يف ا صطالح:  عطاء 

الشيف الطالك ك ااب  ي ول له:   ا م  مرواييت فاروه عين، أو   ا فيه روااييت فاروه عين 
  ه املناولة    كانح م رونة ابإلتاال  فال ش  أهنا أقوى م  اإلتاال  ا ر  ،  فيناوله  ايه،

و    لح ع   ذ  وع   تاال  فيأيت اخلالف فيها يف آ ر بيح يف النوع ال اي، والص  
عند أ آ العلم أهنا اب لة؛ ل  جمر  مناولة الك اب   خيول للطالك أ  يروع مبجر  

 هنا ما أعطاه  ايه    لفائد  و ي الرواية خبالف ما لو ابعه املناولة، و   قال بعضهم: 
عليه ا دف م  ذل  ال يمة، ولو ان  آ  ليه إبرث ملا كا   عطاؤه  ايه بطوعه وا  ياره، أما 
أ  يعطيه  ايه بطوعه وا  ياره منهم م  ي ول:      ه تفيد اإلذ  و     يصرَّح به سيأيت 

م ال ، كاإلعالم جمر  اإلعالم أب    ه الك اب مرويه له فصآ يف النواع ال رى كاإلعالم 
وعنده ك اب على -مس  آ، و و نوع  اص وأييت ما فيه م   الف، ي ول لطالبه 

ي ول:   ا صحي  البخارع م  رواي  بدو  مناولة وبدو   ذ ، جمر   عالم  -الطاولة م ال  
ما  وله  ايه بنفسه، يعين لو أ  ويد آ أو يش به ابملناولة الوصية ابلك ك، يعين  و 

الشيف قال عندع صحي  البخارع نسخ  ال  أرويها ابإلسنا  عندع يف املك بة فاذ ك 
معه اي فال  وأعطها  ايه ل ويها عين   ه مناولة و   ليسح مناولة؟ مناولة  كم ا و     

 ي رواي ها ال   يناوله  اي ا بنفسه، مناولة لك   ذا قال له، أعلمه أ    ه النسخة
البخارع، جمر   عالم   ا سيأيت الكالم فيه و  يد آ يف   ا  اع مد ا ع  شيو ه  ىل

ال سم، نعم قد يل بس ببعض صور املناولة لك  سيأيت الكالم فيه على تهة ا س  الل، 
 ي ول رمحه هللا تعاىل:

           ذأابإلذ  أو  ، فااااااال  فيهااااااا   .         مث املناو    ما ت   
. 

مث املناو   على نوعني؛ لهنا   ختلو م   الني:  ما أ  ت    ابإلذ  أع ابإلتاال ، أو 
  أ  تكو  جمر   ع  اإلتاال ، ما ي صور أ  تكو  اإلتاال  جمر   ع  املناولة ي صور أو 

و   ؟  تاال  جمر   ع  املناولة   ا الصآ فيها،   ا الصآ يف اإلتاال ، ي صور أ  تك
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املناولة جمر   ع  اإلتاال ، وال ع يبح  وال ع يصححه أ آ العلم  و املناولة امل  نة 
 ابإلتاال .

         ت اااااااااا  أ   مااااااااااا مث املناااااااااااو   
 ابإلذ   .

          .......................
. 

 يعين ابإلتاال  أب  تكو  جمر   عنها، فال  فيها أُذ  أتي  و  ا  و النوع الول   ا  و
أعلى اإلتاالا ، كيف ي ول: أعلى اإلتاالا  والكالم يف املناو  ؟ ما يكو  أعلى 

املناو  ؟  ناك تدا آ بني البابني،  ناك ال حام بني النوعني؛ ل  املناولة املع رب  مركبة، 
مركبة بني اإلتاال  واملناولة، أعلى اإلتاالا  يعين مطل  ا ملا فيها م  ال عيني وال شخيل بال 

بني اادثني يف ذل ؛ لنه  ينما ي ول له: أ  أروع صحي  البخارع ابلسانيد   الف
ع  فال  ع  فال  ع  فال ، وع  فال ، وع  فال  قد يكو  له أك ر م   ريق فاروه 
عين، يرويه عنه جبميع السانيد ال  يروع صحي  البخارع هبا،   ا  ذا كا  جمر   ذ ، 

حتد   معا  النسخة ال  يروع هبا الشيف   ا الك اب  لك   ذا كا  معه مناولة فاآل 
ع  شيو ه، يعين  ذا  وله  ايه املسألة مف ضة يف مناولة الشيف نسخ ه م  الك اب، أما 
 ذا كا  الشيف نسخ ه   مي    ا   سيما يف عصر ، نسخ ه  بعة معينة م  الك اب،   

ه املطبعة،  وله نسخة م  صحي  البخارع مي    ا على غ  ا م  النسف املطبوعة يف   
 بعة بو ل م ال  أو  بعة من  أو  بعة اخلشال أو  بعة امليمنية أو احلليب أو غ  ا م  

الطبعا ، قال:   ه نسخ ،  آ  ناك مي   يف   ه املناولة بينها وبني أ  ي ول: أ  أروع 
ال  الوىل أو ال انية، الك اب والنسخة املع مد  عندع ع  شيو ي  بعة بو ل م 

مي   و   ما  االسلطانية أو ك ا يبني اذ ك احب  عنها و اش يها وارو ا عين، اآل  فيه
فيه؟ ما فيه مي  ؛ ل    ه   خت لف بشيء لك  ملا كانح الك ك النسف ت فاو    بد 

دقة أ  يوتد ال فاو  بني النسف مهما بلغح  قة الناسف وامل ابآ أعال ا لو بلغح ال
أعال ا   بد م  ال فاو ؛ ول ل   ذا وتد  نسخة خمطو ة م  البخارع واق ني ها، مث 
وتد  أ رى ما تس طيع أ  ت ول:    نسخ  تغين ع    ه؟ ما تس طيع أ  ت ول: 

نسخ  تغين ع    ه،   بد أ  جتد فرق ا بني   ه و  ه؛ ول ل  املناو    ينما كانح 
وتكو  لنسخ ه مي   على غ  ا كما، أ  نسخة الشيف ال اي النسف يع ين هبا أ آ العلم 
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مي   أ رى، كآ له مي ته كآ له ا  مامه، بعضهم يع ين جبو   اخلط وبعضهم يع ين جبو   
ال ن يم وال نسيق، وبعضهم يع ين بك ر  امل ابلة و قة املال  ة والشكآ والضبط كآ وا د 

خة خمطو ة ع  نسخة خمطو ة أ رى، وهللا نسخ ه  ا مي  ؛ ول ل    ميك  أ  تغين نس
ما ت ول: أ  عندع البخارع خمطوط  الص لو أتتين نسخة لو بربع ال يمة ما اش ي ها، 
 ، لك  لو عندك نسخة م  أع  بعة كانح عندك السلطانية  الص تغين ع  مجيع ما 

لنسخة  بعه السلطا  ع  مجيع النسف ال   بعح، عندك نسخة م  امليمنية،  الص ا
 امليمنية وا د   بع منها ثالثة آ ف نسخة ما خت لف بشيء.

فاملناولة يف عصر  لو كا  يناوله ك ااب  مطبوع ا ما  ناك مي  ،  منا املي   ملا كا   ناك تفاو  
بني النسف بسبك قو  العناية ابلنسف، ونبا ة الناسف، وقو  ا   مام ابمل ابلة وال صحي  

  ش  أهنا نسخة الشيف  ا مي  ، فكونه يناوله نسخ ه   ا   والضبط والشكآ،   ه 
 ش  أهنا  ا مي   بال  الف عند اادثني. 

ي ول اب  الث : ال ا ر أهنا أ فض م  اإلتاال  يعين املناولة، ملاذا أ فض م  اإلتاال ؟ 
ه، بك اب بعين  رتاهتا أهنا  تاال  خمصوصةال ا ر أهنا أ فض م  اإلتاال ؛ ل  أعلى 

خبالف اإلتاال   آ   ا الكالم م بول؟ تيد   ا الكالم؟ يعين  ذا قال:   ه نسخ  م  
صحي  البخارع مروع الك اب ال ع أرويه ع  شيو ي   ا  و تفضآ، ي ول صحي  أ  

فيها شيء م  ال عيني وال شخيل للك اب، وأنح تطمئ   ىل أ    ا الك ك م    
خارع،  ما برواية أيب ذر أو رواية محا  ب  شاكر أو ومضبوط برواية معي نة م  روااي  الب

رواية غ مها م  الروا ، بينما  ذا أتااله ف منا جيي ه بك ك ك   ،  آ   ا ال فضيآ عند اب  
الث  يرتع  ىل ال و  والضعف، أو يرتع  ىل اخلصوص والعموم؟ يعين أفضآ أ  جيي ك 

سن  اب  ماته و  ه رواي  و  ه  الشيف مناولة بسن  اب  ماته، وي ول: تفضآ   ه
 نسخ  ال  نسخ ها أو قابل ها، أو ي ول: أت ت  مبرواييت، أيهما أقوى وأفضآ؟ 

  الك: ............... 
 ، اب  الث  حلظ حمل  ا آ ر أ    ه اإلتاال  ابملناولة أفا   الرواية بك اب وا د، بينما 

تع  ىل أصآ سبك ال فضيآ، ما يرتع  ليه   ا؛ ، و  ا   ير ك ب ااإلتاال  ابملرواي  أفا    
لننا نن ر  ىل ك اب جمر ، يعين اب  ماته ال ع اندرج مع جمموعة ك ك رواي ه  ب  ماته 
ال  اق نح ابملناولة؟   ا   يرتع  ىل أصآ ال فضيآ. كالم اب  الث  يرتع  ىل أنه أتي  
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رتع  ىل أصآ ال فضيآ و   ما يرتع؟ بك ك ك    يف املناولة، أتي  بك اب وا د،   ا ي
يعين م آ م  ي ول: أ آ العلم ي ولو  اجلمهور يرو  أ  صحي  البخارع أرت  م  

م  صحي   صحي  مسلم، نعم، لك  نسخ  م  صحي  مسلم أفضآ م  نسخ 
البخارع، ملاذا؟ ل  نسخ ه م  صحي  مسلم ك بها  سف ما ر ونبيه، وقوبلح عد  نسف 

ي  البخارع أقآ يف   ا املس وى،  آ   ا يرتع  ىل أصآ ال فضيآ و   ونسخ ه م  صح
لمر عار ؟ يرتع لمر عار ؛ ول ا كالم اب  الث  ليس جبيد؛ لنه   يرتع  ىل أصآ 

ال فضيآ و منا يرتع  ىل أمر  ارج، ي ول السخاوع: و  ا ليس جبيد ف هنا و   كانح غالب ا 
يه م يد ضبط، بآ وال خصيل أبلغ، قالوا ال خصيل أبلغ يف ك اب بعينه فهي م  نة مبا ف

يف الضبط؛ لنه ملا ي ول له: ارِو عين الك ك الس ة،   ش  أنه م    ه احلي ية يس فيد 
أك ر م  ك اب، لك   ينما يناوله ك ااب  بعينه،   ا أ ل، فاملناولة أبلغ م    ه احلي ية 

 نا أييت ال فضيآ على وتهه. قال: ارِو عين  وذاك أعم وأمشآ، لك  لو  وله الك ك الس ة
الك ك الس ة م  غ  مناولة، أو تاء له ابلك ك الس ة محلها وقال:   ه  ي الك ك 

الس ة  ي مرواييت ع  شيو ي ارو ا عين، أيهما أفضآ  آ ي ول اب  الث :    اإلتاال  
عند اب  الث     أفضآ م  املناولة؟   ميك  أ  ي ول م آ   ا؛ ول ل  مر  ال فضيآ

يصك فيه اا  ال ع م  أتله فضلح املناولة، يعين لو قيآ كما قال احلافظ العراقي ع  
 اب  الصالح:

         ...............................
كاااااااا ا لااااااااه و  يصااااااااوب صااااااااوبة            .

. 
تاال  صحي ؛ لنه   حيم  ول ن طة ال فضيآ ال  م  أتلها فضلح املناولة على اإل

وأعال ا  ذا أعلى   ا النوع النوع الول م  أنواع املناو   له صور، أعلى   ه الصور  ذا 
أعطاه يعين أعطى الشيف الطالَك الك اَب ملك ا له على  ريق ا بة أو على  ريق البيع 

امل صو  أ  الطالك يرتع ابلك اب حبي    يعيده  ىل صا به ملك ا له، اآل  يضم  أنه 
خة الشيف   ه أعلى صور   ا النوع ِملك ا له، ف عار  يعين يلي ال ملي  اإلعار  مل  نس

أو اإلتار  حبي  مُيكنه م  النسخة ي  ك  ىل بي ه وينسخها وي ابآ عليها املنسوخ، أو 
يكو  عنده نسخة أ رى اش ا ا م  الوراقني وقابلها عليها ل كو  فرع ا عنها، ف عار  يعين 

كا  اب بة أو ابلبيع، ما فيه متكني م  غ  مل ،  ما على سبيآ اإلعار  يلي ال ملي  سواء  
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أو اإلتار ، ك ا أ  حيضر الطالك ابلك اِب ك ا مما يواالع الصور  املرتو ة يف العلو،  يعين 
يواالع اإلعار  واإلتار  أ  حيضر الطالك ابلك اب سواء كا   ضوره ابلك اب ال ع  و 

لى أصآ الشيف، قد ي ول: كيف يصآ الطالك  ىل أصآ أصآ الشيف، أو فرع م ابآ ع
الشيف؟ الشيف ا  اج وابع الك اب أو سرل منه وبيع م ال ، و  ا حيصآ ك  ، فيأيت به 
الطالك أو يكو   الك آ ر سب ه  ىل رواية الك اب ع  الشيف، وأعطاه الشيف  عار  

  ا فرع م اَبآ على  ونسخه وقابله، مث ما    ا الطالك وبيع م  ضم  ترك ه، فيكو 
أصآ الشيف   ا الطالك حيضر ابلك اب  ىل الشيف في ول له:   ا م  مروي  ، فيأ  ه 

الشيف وي صف  وين ر يف اإلسنا ، واإلسنا  ال ع يروع به البخارع م ال  وين ر يف الرواية، 
وخي رب الك اب يف موا   صححها أو ُصححح له، امل صو  أنه يطمئ   ىل النسخة مث 

عيد ا  ليه في ول: اروه عين،   ا يسمونه عر  املناولة، ويل بس أ يا   بعر  ال راء ؛ ي
لهنم يطل و  عليه عرض ا؛ ل  بعضهم ي ول: أروع الك اب عرضا على الشيف فال ، 
وي صد به عر  املناولة و  ي صد به عر  ال راء ، والعر   ذا أ لق  منا ينصرف  ىل 

النوع ال اي ال ع    الف يف صحة الرواية به،  نا عر  لكنه عر  ال راء  ال ع ت دم 
عر  مناولة، الطالك  ول الشيف مث الشيف  وله الك اب، وقال: اروه عين أ  حيضر 

الطالك ابلك اب له يعين للشيف سواء كا  أصآ الشيف أو فرع م ابآ عليه عرض ا، عرض ا 
ه على الشيف والشيف يناوله  ايه مفعول لتله، لتآ عر  الشيف له يعين  و يعرض

فيجي ه، يعين لتآ اس عرا  الشيف للك اب، فالطالك يعر  الك اب والشيف يس عر  
الك اب وين ر فيه، ف ذا ا مأ   ىل أ    ه الرواية  ي ال  يروع عليها، أو   ه النسخة 

أروع م ابلة على نسخ ه ومصح  عليها، قال: و  ا العر  للمناولة، وبعضهم ي ول: 
صحي  البخارع عرض ا على الشيف فال  عرض ا على الشيف فال ، و  ا يل بس بعر  

ال راء  و  يسلم م  شوب تدليس،  ذا قال: أرويه عرض ا   يسلم م  شوب تدليس على 
ما سيأيت، كيف ي ول م  يروع ابملناولة واإلتاال ؛ ل  السامع ي   أنه عر  ال راء ؛ 

 راء  على الشيف عرض ا، ف ذا قال: أ  أروع صحي  البخارع ل  أ آ املشرل يسمو  ال
ع  فال  عرض ا أو ابلعر  أو بطريق العر ،   ا فيه تدليس؛ ل  العر   ذا أ لق  منا 
 يرا  به عر  ال راء ، و  ا أيض ا يسمونه عرض ا لكنه عر  املناولة، و  ا العر  للمناولة.

          والشااااااااااايف ذو معرفاااااااااااة فين اااااااااااره
.  ..          ............................

. 
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واحلال أ  الشيف ذو معرفة وي  ة و فظ فين ره وي صفحه م أمال  ليعلم صح ه، وكم م  
شخل تيء له بك اب وقيآ له:   ا م  مروي  فأتاال م به،   ا عر  لك اب، لك  

 نه.الرواية صحيحة و   اب لة؟ م   و  تصف  أو مع غفلة الشيف أو مع   ا كأ
  الك: ............... 

كيف  تاال ،    و تاء له بك اب معني وما تصف  و  شيء؛ لنه املف   أ    ا 
الشيف يروع على رواية أيب ذر، يروع البخارع برواية أيب ذر، و  ه النسخة ما يدرع على 

ف  أع رواية تيء هب ه النسخة، قال: اروه عين،   ا يصل  و   ما يصل ؟   بد م  تص
وأتكد أ    ه النسخة  ي ال  يرويه ع  شيو ه، أما كونه ي ال له:   ا الك اب م  
مروي  وي ق ابلطالك،   ا أشبه ما يكو  ابل ل ني كما  ذا قيآ له:  دي  ك ا م  

و و   يدرع  آ  و م  مروايته أو  ؟   ا يسمونه.. ي بآ  نعممروايت ، مث ي ول: 
 ال ل ني، نعم.

 ........  الك: .......
 ،   بد حيد   ،   بد أ  حيد      د  ابللفظ أو حيد  ابلسند، اف   أنه يروع ع  

 ريق أيب ذر مث  لعح النسخة م  رواية محا  ب  شاكر، تن ل ثالمثائة  دي  أو 
 العكس،  عنا يف نسخة ت يد.

  الك: ............... 
ااي ، وت فاو    ه الك ك الاي   ون ص ا  ، روااي  الصحي  م فاوتة، الك ك كلها  ا رو 

تبع ا    الف الروااي ، يعين ك   ا ما ي ال:  رته أبو  او  تبع ا ملا جتد، ملاذا؟ لنه ال ع 
قال  رته على رواية اب  أيب عبد وأنح يف يدك رواية اللؤلؤع أو العكس، رواية اب  

 آ  و ابلفعآ رواي ه؟ و آ   اسة، فال بد أ  أي   الشيف الك اب وي صفحه وين ر فيه
النسخة سليمة ميك  أ  تنسك  ليه فيما بعد؟   بد أ  يكو  على ي  ة اتمة يف   ا 
الشأ ، واحلال أ  الشيف ذو معرفة و فظ وي  ة، فين ره في صف  م أمال ؛ ليعلم صحة 

، النسخة، مث يناول الشيف ذاك الك اب حمضره، يعين بعد ا مئنانه  ليه وث  ه ابلنسخة
 يناوله الطالك ل ويه عنه ال ع أ ضره.

          فااااروه ي ااول:  ااا ا مااا   ااادي ي
          وقاااااد  كاااااوا عااااا  مالااااا  و اااااوه  .

. 
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الشيف ي ول للطالك:   ا م   دي ي أو  و ذل  فاروه أو  دث به عين، أيذ  له 
لة الصلية برواي ه عنه،   ا النوع م  املناولة ال ع  و العر  ي ول:  آ  و مواال  للمناو 

ال  تكو  النسخة عند الشيف صا ر  م  الشيف وليسح صا ر  م  الطالك للشيف،  
كالمها فيه مناولة، لك   آ   ه مواالية   ا النوع للطرل ال رى أو  قصة؟ أقآ م  كو  

م  نسخة الشيف، والشيف  و ال ع يناول الطالك، لك   عالك اب نسخة الشيف أو فر 
  ا العر  موااٍل لعر  ال راء ، م آ عر  ال راء  اآل  ملا َصُعك ابلغ بعضهم قال:    

واش د المر على أ آ احلدي  ملا ك ر الطالب وك ر  ال ا ي ، وتدوا خمرت ا ي وم م ام 
السماع و و اإلتاال ، قالوا:   ا العر  الطالك يعر  الك اب يساوع عر  ال راء ، 

ه أفضآ ملاذا؟ لنه يف عر  ال راء  قد يفو  ما ابع بار أنه ي وم م امه، وبعضهم ي ول:  ن
يفو   ما كلمة و ما  رف و ما يس ط  دي  و ما الن ر ينبو ع   دي ، و  ا ك   أو 
يس ط سطر وال ا ي  املك وبة املدونة يف الك اب وقوبلح على الصآ مرار ا يؤَم  فيها 

لعالية العليا الصلية، فحكوا يعين   ا المر، يعين ا  لفوا يف مواالا    ا النوع والنواع ا
 احلاكم  كا ع  اإلمام مال  رمحه هللا و وه م  أئمة املدنيني أبهنا تعا ل السماع.

  الك: ............... 
 م اآل  املناولة امل رونة ابإلتاال    ه أعال ا، وي ول له:   ا م   دي ي فاروه، فاروه 

 ح.يعين يف  ال املناولة بصور ا ال  ت دم
          فااااروه ي اااول:  ااا ا مااا   ااادي ي

.            ............................
. 
 يف املناولة سواء كانح ب ملي  أو إبعار  أو بعر .

          فااااروه ي اااول:  ااا ا مااا   ااادي ي
          وقاااااااد  كاااااااوا عااااااا  مالااااااا  و اااااااوه  .

. 
             أبهنااااااااااااااااااا تعااااااااااااااااااا ل السااااااااااااااااااماعا

.  ....................          ..........
. 

 يعين ابلصور امل  دمة  ذا كانح م رونة ابإلتاال .
             أبهنااااااااااااااااااا تعااااااااااااااااااا ل السااااااااااااااااااماعا

.  ..............................          
. 

لك  احلاكم   حي  لفظ اإلمام مال ، و  ا ال ول قال به اب    مية ي ول:    املناولة 
 الم صحي ؟ تعا ل السماع لك   آ   ا الك

  الك: ............... 
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يعين يف  ال ال ملي  يعين تعا ل السماع م  لفظ الشيف   ميك ، السماع م  لفظ 
الشيف   يعا له شيء؛ لنه  و الصآ يف الرواية، الصآ يف الرواية أ  الشيف حيدث 

حابة حيدث،   ا الصآ والص -عليه الصال  والسالم-والطالك يس مع، كما أ  النيب 
ي ل و  عنه يعين  تاال  العر  وال راء  على الشيف والرواية عنه أب ربي يعين ا س د ل  ا 

حبدي  وا د  دي  ِضمام ب  ثعلبة، وب ية السنة  منا رويح بطريق السماع م  لفظ 
تاء ما يدل على صحة العر ؛  -عليه الصال  والسالم-الشيف، يعين م  لفظ النيب 

ا، وبعضهم فض آ العر  على السماع على ما ت دم، واحلجة ظا ر  ول ل  أمجعوا عليه
مل  قدم العر  على السماع، و   كا  اجلمهور ي دمو  السماع، والسماع   خيالف فيه 
أ د، م  قدم العر  على السماع على ما ت دم  ج ه أ  يف  ال السماع قد خيطئ 

لشيف أو يهاب الشيف حبي  ير  الشيف، والطالك قد   يكو  لديه ال لية للر  على ا
عليه، أما  ذا كا  الطالك  و ال ع ي رأ على الشيف، الشيف ل  ي    يف الر  و  ا ت دم 

 ذكره.
..............................             

          وقاااااااااد أذ املف اااااااااو  ذا ام ناعااااااااااا  .
. 

ا أَبَاوْ اع املف و  م  أ آ العلم يعين ولك  أذ املف و  مجع مف  ذا   ا ال ول أبهنا كالسم
أبَاْوا ذا يعين أبَاْوا  -املناولة امل رونة ابإلتاال  ابلصور امل  دمة-ال ول أب  العر  أو املناولة 

ال ول أبهنا كالسماع، ام ناعا يعين ام نعوا ع  ت دميه على السماع  ىت مساواهتا للسماع 
ويه وسفيا  ال ورع مع ابقي الئمة ام ناع ا،  سحال وال ورع يعين منهم  سحال ب  را 

امل بوعني مع النعماي أيب  نيفة والشافعي وأمحد الشيباي، اإلمام مال   كى عنه احلاكم 
ا ذل  أبَاوْ أهنا تعا ل السماع، الئمة ال الثة ي ولو :  هنا   تساوع و  تعا ل السماع، 

عي وأمحد الشيباي أمحد ب  ومعهم  سحال ب  را ويه وال ورع، وقال مع النعماي والشاف
  نبآ الشيباي نسبة  ىل شيبا  ب  ثعلبة.

 واب  املبارك وغ  م رأوا أبهنا أن ل، قلح: قد  كوا
ة           مجااااااااااااااعهم أبهناااااااااااااا صاااااااااااااحيح

ة          مع مااااااادا، و   تكااااااا  مرتو ااااااا  .
. 

وب ية  يعين اخلالف يف املفاضلة بينها وبني السماع ُ كي ع  مال   أهنا تعا ل السماع،
 الئمة امل بوعني أبوا ذل  وام نعوا م  مساوا  املناولة امل رونة ابإلتاال  ابلسماع.
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          واباااااااااااا  املبااااااااااااارك وغااااااااااااا  م رأوا
          ..............أبهنااااااااااا أن اااااااااال  .

. 
قلح: قد  كوا،  -رمحه هللا-يعين املناولة أن ل م  السماع، و  ا أيض ا مروع ع  مال  

ال اضي عيا  وم  تبعه  كوا  مجاعهم أبهنا صحيحة، يعين مسألة َم  ال ع  كى؟ 
الصحة غ  مسألة مساواهتا للسماع أبهنا صحيحة،  مجاعهم يعين  مجاع أ آ الن آ على 

ال ول بصح ها، يعين صحة املن ول هبا وصحة الرواية هبا مع مد م  أتآ اع ما  ا 
ما ت دم؛ ل  املناولة م رونة  وتصدي ها، و   ا  لف يف صحة اإلتاال  ا ر   على

ابإلتاال ، أقوى م  اإلتاال  ا ر   و   تك  املناولة كما ت رر ابلنسبة للسماع مرتو ة، 
املناولة ابلنسبة للسماع مرتو ة، وقول الئمة امل بوعني  الف ا ملا  كاه احلاكم ع  مال ، 

اا ق أهنا   تعا ل السماع  ولإلمام مال  أيض ا رواية توافق قول الئمة ال الثة، فال ول
 ىت و  العر ، و   كانح الرواية هبا صحيحة وأمجعوا على الرواية هبا،  ناك بعض 
الصور للمناولة عرفنا أ  أعال ا أ  يناوله الك اب على تهة ال ملي ، أو على تهة 

يعطيه ، والول على تهة ال ملي  ااإلعار  أو اإلتار ، يعين مؤقح، يعطيه الك اب مؤق   
 ايه على سبيآ الدوام، أو الطالك أييت ابلك اب فيعرضه على الشيف وي صفحه الشيف، 
وي ر أبنه   ا م   دي ه وم  مرويه، مث يعيد للطالك وي ول: اروه عين،  ناك صور منها 

املناولة مع عدم ال مكني م  النسخة، ي ول:   ا صحي  البخارع،   ا مرويي فاروه عين، 
لك، مث يس  ه الشيف يف ا لس، نعم إبمكا  الطالك أ  ي صف  وين ر مث أي  ه الطا

بسرعة، مث أي  ه الشيف،   ه مناولة م  غ  متكني م  النسخة؛ لنه قال: أما  ذا  ول 
الشيف الك اب مع  تاالته له به واس   ا ذل  منه يف نفس الوقح يف ا لس و  ميكنه منه، 

رج ابلك اب قال:   ه نسخ  ما ميك  خترج هبا م  بآ أمسكه الشيف عنده وتاء خي
 عندع، الشيف ما مكنه م  الن ر ال ام يف النسف.

             أماااااااااااااااااااااااااااا  ذا  ول واسااااااااااااااااااااااااااا  ا
          ىأ    يف الوقاااااااح صااااااا  وا ااااااااالُ   .

. 
يعين ا اال  ذا أرا  الرواية ب ل ، يعين يص    ا الصنيع م  الشيف، لك   آ   ه املناولة 

 على اإلتاال  ا ر  ؟ م ية 
  الك: ............... 

 كيف؟
  الك: ............... 
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على كآ  ال  م   يرو   ا م ية، لك  كو  الطالك ين ر يف نسخة الشيف ويطمئ  
 ليها وين ر يف سند ا، وأهنا على رواية ك ا، وأ   سخها فال ، وأهنا م  نة ومضبو ة، 

      يك   ا أثر يف الرواية.يعين   ش  أ    ا   ه م ية، و 
             أماااااااااااااااااااااااااااا  ذا  ول واسااااااااااااااااااااااااااا  ا

          ىيف الوقاااااااااااح صااااااااااا  وا ااااااااااااال أ     .
. 

          ماااا  نسااااخة قااااد واف ااااح مرويااااه
.               ..............................

. 
 ا اال به مرويه، ا اال به مب ابل ها و وه ذل، و  ه ليسح  ا م ية.

          خة قااااد واف ااااح مرويااااهماااا  نساااا
.               ..............................

. 
و  ه ليسح  ا م ية على ال ع عني يف اإلتاال ، اآل  الطالك معني يف   ه الصور  م  

املناولة، والك اب معني وأعال أنواع اإلتاال  ال  ت دمح تعيني ا اال، الطالك ا اال، 
 ع  و الك اب، ما الفرل بني الصورتني؟ قالوا: و  ه ليسح  ا م ية، وتعيني ا اال به ال

 ولك    ه الصور    ي هر  ا م ية.
           تاااااااال علاااااى الاااااا ع عاااااني يف اإل

.  .............................          
. 

 يعين جمر  ا ع  املناولة عند اا  ني م  أ آ العلم، م  أ آ احلدي ، م  الف هاء، م 
الصوليني،   ه ليسح  ا م ية، لك  مااله أع تعآ له م ية مع رب  على ذل  أ آ 

 احلدي ؛ لنه ي ول:
           تاااااااال علاااااى الاااااا ع عاااااني يف اإل

.  .............................          
. 

يعين جمر  ع  املناولة عند اا  ني  م ي ولو  م  الف هاء والصوليني يعني يواف هم بعض 
 آ احلدي  مااله أع تعآ له م ية مع رب  على ذل ، أ آ احلدي  أع م  ُ كي عنه أ

 منهم يعين بعض أ آ احلدي .
          دماا وقِااااااااأ ااااااااآ احلاااااااادي  آ اااااااار  

.  .............................          
. 

يعين قدميا و دي ا كما  كاه ال اضي عيا  واب  الصالح، ووته املي   أ  الطالك يف 
تاال  ما رأى الك اب قال: أروع أ  صحي  البخارع ارِو عين صحي  البخارع، و  ه اإل

اإلتاال  مع تعيني ا اال  له وا اال به   ش  أ  فيها   سيما مع تسا آ الطالك يف 
الرواية ال  اع مد ا الشيف،   ش  أ  فيها الرواية فيها  لآ،  ذا قال: ارِو عين صحي  

ذ ك وأ   نسخة أع  بعة كانح  ار الك ك العلمية أو أع  ار البخارع و  اس فصآ 
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م  الدور م ال ،    أ  الشيف اك فى ب وله: ارِو عين صحي  البخارع، لك  لو أ  الشيف 
قال:   ه نسخ  م  صحي  البخارع، فأ   ا الطالك وعرف الطبعة وذ ك واش ى 

ر   بال ش ، لك  مااله أ آ م لها،   ه ليسح  ا م ية ع  ا ر    ا م ية ع  ا 
 ين قدمي ا و دي  ا فيما  كاه عيا  واب  الصالح.عاحلدي  آ ر ا وقدم ا ي

..............................          
          أمااااا  ذا مااااا الشاااايف   ين اااار مااااا  .

. 
ني م  وأما يعين الصور  ال انية، الصور  الوىل  ذا  ول واس  ا املناولة مع عدم ال مك

النسخة، وأما  ذا ما الشيف   ين ر ما أ ضر الطالك، يعين    رتعنا  ىل مسألة العر  
 ذا الشيف ما ن ر يف النسخة و  تصفحها و  ن ر فيها، وأما  ذا ما  -عر  املناولة-

   ه الائد .
.............................          

           ذا ماااا الشااايف   ين ااار ماااا....   .
. 

          أ ضااااااره الطالااااااك لكاااااا  اع مااااااد
مااااااااا  أ ضااااااااار الك ااااااااااب و اااااااااو   .

 .          مع مد
الطالك ث ة قال:   ا البخارع منسو ة م  نسخ   وم ابلة عليها مضبو ة وم  نة 

والطالك ث ة، واع مد الشيف على كالمه و  تصف  يف الصور  الوىل م  عر  املناولة 
ا مأ   -احلالة ال انية-ي ق به، لكنه يف   ه احلالة الشيف ي صف  ويطمئ   ىل الك اب و 

 ىل الطالك و و ث ة ومعروف ابلضبط والدقة وال حرع،  آ ي ال:    م آ   ا يكفي  
كما لو ا مأ  الشيف بنفسه،  ذا ا مأ  الشيف بنفسه   ش  أنه يف   ه احلالة أقوى مما 

 ضره  ليه الطالك مما ذكر له أنه لو اع مد على الطالك، وأما  ذا ما الشيف   ين ر ما أ
م  مرويه ليعلم صح ه، لكنه  وله واع مد يف صح ه وثبوته يف مرويه م  أ ضر الك اب، 
و و أع الطالك ااضر مع مد م ِ   ث ة؛ ل  الشيف يف  ال العر  ال راء  عليه قد   

، وقد يع مد مدو  يف ك اب والصآ أ  ميس  الك اب بنفسه  منايكو   اف  ا ملرويه، 
على ث ة ميسكه له، فهآ ي ال:    ال  ة ال ع اعُ مد عليه يف  مساك الصآ يع مد عليه 
يف أ    ه النسخة مأ وذ  م  نسخ   وم ابلة عليها، يعين  ذا تصور  ذل  واع مد  

عليه وصححه الئمة،  آ يع مد على الطالك ال  ة امل حرع املعروف بضبطه وحتريه يع مد 
 أ    ه النسخة م  نة ومضبو ة. عليه يف

.............................          
           ذا مااااا الشاااايف   ين اااار ماااااأمااااا   .

. 
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          أ ضااااااره الطالااااااك لكاااااا  اع مااااااد
مااااااااا  أ ضااااااااار الك ااااااااااب و اااااااااو   .

 .          مع مد
ء  يعين الشيف يع مد على الطالك و و مع َمد ث ة ص  ذل ، يعين كما يص  يف ال را

على الشيف مع ا ع ما  على الطالك؛ ل  الصآ أ  الشيف يُ رأ عليه و و حيفظ مرويه، 
لك   ذا كا    حيفظ ما عنده ضبط صدر عند ضبط ك اب وك ابه موتو  نسخه ك ك 

مروايته، وقابله على أصول شيو ه، واع مد عليه وا مأ   ليه، وصار أ د الطالب،  هفي
 ا أمسكه بنفسه أمسكه ث ة ع  الشيف صححه   ا.الصآ ميسكه بنفسه، لك  م

  الك: ............... 
 كيف؟

  الك: ............... 
م له ال ن   مطابق ص  يف ذل  ما يص  يف ال راء  على الشيف ا ع ما  على الطالك 
، و   يعين يك  الطالك مم  يع مد عليه يع مد على  ربه و  يوثق  و   بطآ اس ي ا  

ه ف د بطآ اإلذ  وبطلح الرواية، بطلح الرواية هب ا النوع و   بطآ اس ي ا  و  تص  خبربت
اإلتاال  و  املناولة و  عر  املناولة، و   ي آ الشيف للطالك املع مد وغ ه: أت ته     
كا  ذا م   دي ي، يعين يش ط تاء الطالك بك اب والشيف ما تصف  و  أتكد أ  

يعين كونه يعرف أ    ا الك اب م   رواي ه أو  ؟ آ  و م     ا الك اب يف الصآ
مروايته لك  ما تصف  ين ر  ىل ث ة الطالك،    كا  الطالك ث ة وم  ن ا وضابط ا وم حراي  
ص  و   يك  ك ل    يص ، تاء الطالك بك اب وقال:   ا م  مرويِ  ، الشيف  س 

ي آ: أت      كا  ذا م   دي ي، يعين و  يدرع  آ  و مرويه أو  ؟    قال له و   
  ا م  روااييت مع براءيت م  الغلط والو م ال ع فيه، فهو فعٌآ  س  يعين كما قال 

اخلطيك وغ ه، يعين   ا فعآ  س ، يعين يش ط ال  ة والضبط والرباء  م  الو م والغلط 
 قال.

فهاااااااااااو فعاااااااااااآ  ...............
 .           س 

            نيال بااااااااااا يفياااااااااااد  يااااااااااا  وقاااااااااااع 
. 
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يعين مىت يفيد اإلذ  ابلرواية وصحة الرواية بعد؟  ذا وقع ال بني  وأتكد الشيف أنه يروع 
  ا الك اب ع  شيو ه وقال للطالك:  الص أ  أتكد  أي أروع   ا الك اب وأنح 
ث ة وأ  برعء م  الغلط والو م فاروه عين،  ذا أتكد بنفسه اف   أنه بعد   ا الكالم 

الشيف أو م  فهرس الشيف؟ أو ي أكد ب ول  ثبحا  الشيف كيف ي أكد الطالك م  م
ث ة أ  الشيف يروع   ا الك اب يع مد عليه  ي  وقع ال بني، يعين ال بني بصحة كونه 
م  رواية الشيف وم   دي  الشيف النوع ال اي م  أنواع املناولة، النوع الول م رو  

 ا والنوع ال اي.ابإلتاال  وكآ ما ت دم اتبع  
ة          و    لااااااااح ماااااااا   ذ  املناولاااااااا

.  ..............................          
. 

  
. 

؟ هلك  يف النوع السابق   ا الشيف ال ع   يدرع  آ  و م   دي ه أو ليس م   دي 
 آ  و م  مروايته أو ليس م  مروايته؟ وي ول: أت   ل  أ  تروع   ا الك اب ويناوله 

ايه بعد عرضه عليه،    كا  م  مروايته يعين الرواية هب ه الطري ة مع ا س  ناء ومع  
ا ش اط ومع براءيت م  كآ و م وغلط،   ش  أ  فيها ضعف؛ ل  الطالك قد يرى 

  ا اللفظ صحيح ا ولو عرضه على الشيف ل ال: غلط، يعين الطالك وُكآ  ليه المر قال: 
ي ومع براءيت م  الغلط والو م، مث وتد لف  ا مشى على اروه عين    كا  م   دي 

الطالك مع  ق ه ونبا  ه و  قه رآه صحيح ا، لك  لو أ  الشيف ا لع على   ا اللفظ ما 
 صححه؛ ل  الناس ي فاوتو .

  الك: ............... 
 نعم، لك  يرتع  ىل ك ابه، ما يرتع  ىل ك اب نسخة غ ه، ي ول: مع براءيت م  الغلط

والو م و  تصف  و  عرف  قة   ه النسخة، لك  يف   ا ال وسع ضعف، يعين شخل 
  يدرع ما يف توف   ا الك اب أو    يدرع أ  م  مرويه أو  ؟ فأتااله قال:    كا  
م  مرويي مث قال له: مع براءيت م  الو م والغلط، يعين أ  جتدو  يف اا  ني يف ال ح يق 

ال و  والضبط واإلت ا ، جتدو  بعض اا  ني ي ابآ النسف وي بح  مم   و على  رتة م 
يف احلاشية لف  ا ويغ  يف الصآ، مث ي ول: ك ا يف الصآ وصواب الكلمة ك ا، مث ي بني 
عند الن ر أ  الصواب ما تعله يف احلاشية أو العكس، يعين   ا موتو  عند ك   م  

 الفهوم ي بني لإلنسا  صحة لفظ قد   ي بني يعين ال فاو  يفو   ُشهد  م، اا  ني 
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لغ ه، وي بني له يف وقح قد   ي بني له يف غ ه م  الوقا ، لك   ذا اع مد  نسخة 
الشيف ال  فيها مرويه نسخها على الصول مع مد  وقابلها عليها أمنَّا م  ذل  كله، أما 

، يعين أوكآ  ليه  ىت  ذا قال: أذنح ل  أ  تروع    كا  م  مرويي ومع براءيت
ال صحي ، أوكآ  ليه  ىت تصحي  النسخة، ال وسع  ىل   ا احلدي  ليس بصحي ؛ ل  

الطالب ي فاوتو  يف   ا، وا   الف يف فهم بعض اجلمآ وبعض العبارا  وبعض 
الكلما  موتو ؛ ول ا كما سيأيت بك ابة احلدي  وضبطه بعض أ آ العلم ي ول:  ذا 

أ، وتد  يف الك اب  طأ جت م أبنه  طأ،  آ جيوال أ  تغ    ا وتد  يف ك اب   ط
الصواب، ومنهم م  ي ول: ت بح  آاخلطأ؟ منهم م  ي ول: جيوال  ذا كا   طأ   حي م

يف احلاشية أ    ا  طأ والصواب ك ا؛ لنه قد أييت  بهالك اب على ما  و عليه، وتن
م م  ي ول:  ذا كا  اخلطأ يف آية بعدك م  ي بني له وته الصواب فيما العم ه  طأ، منه

، ومنهم م  ي ول:   تغ  ولو كا  يف آية، كيف؟ لن  قد تكو   ف ح ال رآ   تغ ِ 
وقرأ  ال رآ  على قراء  وصا ك الك اب اع مد قراء  أ رى، يعين ك   ا ما مير علينا يف 

مد ا، يع مد رواية تفس  ال ر يب املفسر يفسر كلمة م  ال رآ  على قراء   فع؛ لنه يع 
 فع، مث أييت بعض الطالب جيرؤ عليها ويعدل؛ ل  املصحف ال ع أبيدينا خي لف، قراء  
عاصم خت لف ع  قراء   فع؛ ول ا أ طأ م   بع ال ر يب و بع معه ال رآ  برواية عاصم 

 فع، ملاذا؟ ل  الناظر ي ار  بني امل طع ال ع  بعوه م  قراء  عاصم واملفسر يفسر قراء  
و  ا م  شؤم ال صرف يف الك ك، الصآ أ  ال ر يب ما فيه آاي ، وك ل  ف   البارع، 

سبآ السالم، وم له كآ الك ك ال  ما فيها م و ؛ ل  شرو ها شرح م تي بدو   هوم ل
م و ، مث أييت الطالك حُمسن ا يف ظنه وعلى  د العمه؛ ليسهآ للطالك قراء  احلدي  

اي  جم معة حيس  يف ظنه، لك  على م آ   ا ال ع يريد أ  م واصآ، أو قراء  اآل
ي صرف أو   أ  يفصآ ما يضيفه  ىل الك اب الصلي خبط حبي  ي مي  أو جيعله يف 

احلاشية، المر ال اي أ  يع مد الرواية أو ال راء  ال  اع مد ا املؤلف، يعين ال ي   بعوا 
احلافظ قوله و  جند يف املنت، أو يوتد يف املنت البخارع مع ف   البارع جند ك   ا ما ي ول 

ما   يوتد يف الشرح؛ ل  ال ع  بع رواية غ  ال  اع مد ا احلافظ، وأما ابلنسبة لك ك 
م آ سبآ السالم م ال  ما فيه منت ف جد الربط بني الكالم على احلدي  السابق، جتد 
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ق، ويوض  ذل  قوله م ال  يف الصنعاي يربط بني الكالم على احلدي  السابق والال 
 دي  اب  عمر: وك ا وك ا مث أييت الطابع وأييت حبدي  اب  عمر بينهما ف د، وقد 

 صآ   ا جيعآ املنت بني كلم ني م ضايف ني وا د  قبآ املنت وال انية بعده، ملاذا؟ لنه 
علم، أقحم املنت والصآ ما فيه منت، و  ش  أ    ا م  شؤم ال صرف يف ك ك أ آ ال

وسيأيت م يد بيا  و يضاح يف ك ابة احلدي  وكيفية ال صحي  والس ط واللحق وغ  ا، 
و  ه تفيد  الك العلم يف ال ح يق، يعين عند أ آ احلدي  قواعد لل ح يق لو اع مد ا 

 اا  و  لسلموا م  ك   م  ا ن  ا ا .
ة          و    لااااااااح ماااااااا   ذ  املناولاااااااا

.  ..............................          
. 

النوع ال اي أب  يناول الشيف الطالك شيئ ا م  مروايته سواء ملكه  ايه أو أعاره  ايه لينسف 
منه، أو يعر  الطالك على الشيف الك اب فيدفعه  ليه الشيف م   و  أ  ي ول: اروه 

كاه عين ي ول: و    لح م   ذ  املناولة قيآ تص ، يعين ا  لف فيها قيآ تص ، و 
اخلطيك ع   ائفة م  العلماء، والص  أهنا م   و  اإلذ  اب لة، اب لة م   و  اإلذ ، 
وقيآ: يص  العمآ  و  الرواية، يعين كما يعمآ ابملرسآ أنح ما اتصلح رواي   ع    ا 

الشيف؛ لنه   أيذ  ل  فيص  العمآ هبا  و  الرواية كاملرسآ يعين على ما ت دم يف 
 اإلتاال .
 علم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وهللا أ
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم.

العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله احلمد هلل رب 
 وصحبه أمجعني، قال احلافظ العراقي رمحه هللا تعاىل: 

 كيف يكو  م  روى ابملناولة واإلتاال 
           وا  لفاااااوا فااااايم  روى ماااااا ناااااو ِ 

          واباااااا  شااااااهاب تعااااااالفمالاااااا    .
. 

             ا  القاااااااااااااااااه  ااااااااااااااااادثنا وأ ااااااااااااااااارب 
          يسااااااوال و ااااااو  ئااااااق مباااااا  ياااااارى  .

. 
          العاااااار  كالسااااااماع بااااااآ أتااااااااله

          بعضااااااااااهم يف مطلااااااااااق اإلتاااااااااااال   .
. 

          أ اااااارب والصاااااااحي  عناااااااد ال اااااااوم  .             واملرالابي وأبو نعيم
. 

          الواقعااااااااااااا ت ييااااااااااااده مبااااااااااااا يبااااااااااااني 
          مهااااااااااااااا معااااااااااااااا     تاااااااااااااااال  تناااااااااااااااو     .

. 
             أذ  يل أ لااااااااااااااااااق يل أتاااااااااااااااااااالي

          ساااااااااااااااااااوال يل أابح يل  ولاااااااااااااااااااين  .
. 

          و   أابح الشااااااااااايف للمجااااااااااااالع
            القاااااااااه   يكااااااااااف يف اجلااااااااااواال  .

. 
          وبعضااااااااهم أتااااااااى بلفااااااااظ مااااااااو م

          فماااااااا سااااااالم شاااااااافهين ك اااااااك يل  .
. 

             الوالاعااااااااااايرب  وقاااااااااااد أتاااااااااااى خبااااااااااا
          فيهاااااااااااا و  خياااااااااااآ مااااااااااا  النااااااااااا اع  .

. 
          اخلطاااااااااااايبا  ااااااااااااره  ولفاااااااااااظ أ 

          و اااااو ماااااع اإلسااااانا  ذو اقااااا اب  .
. 

             وبعضاااااااااهم خي اااااااااار يف اإلتاااااااااااله
          كصاااااااااااااا ك الوتاااااااااااااااله  أنباااااااااااااأ   .

. 
          فيماااااا شااااااافهه  ااااااره احلاااااااكموا 

          ابإلذ  بعااااااااد عرضااااااااه مشااااااااافهه  .
. 

            اصاااطلح  واس حسااانوا للبيه اااي مُ 
                تااااااااااااااااااااال  فصااااااااااااااااااار ا أنباااااااااااااااااااأ   .

. 
          وبعااض ماا  أت اار اساا عمآ عاا 

 .           تاال ، و ي قريبة مل   .
             مساعااااه ماااا  شاااايخه فيااااه يشاااا 

          بينهماااااا فمشااااا ك و ااااارف عااااا   .
. 

           ويف البخاااارع قاااال يل : فجعلاااه
              ااااااااااااا يهم للعااااااااااااار  واملناولاااااااااااااه  .

. 
احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني، أما بعد:
أ  أهنى الكالم على اإلتاال  أبنواعها واملناولة بنوعيها  بعد -رمحه هللا تعاىل-في ول املؤلف 

قال: كيف ي ول م  روى ما حتمآ يف املناولة واإلتاال  يعني املاضي ني  ،واخلالف يف ذل 
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 دثنا أو أ رب  أو أنبأ  أو ع   :أو ي ول ؟مسعح : آ ي ول ،املناولة واإلتاال  املاضي ني
أذ  يل أو  ،أتاالي :ح أب  ي ولأو   بد أ  يصرِ   ؟أو قال فال  ،فال  أو أ  فال  قال

ما  ،أو أ ربي  تاال  ،أو مسع ه  تاال  ،أو مسع ه مناولة ، دثين مناولة : ولين أو ي ول
 :ي ول احلافظ العراقي ؟آ بطريق اإلتاال  واملناولةال ع ي وله يف  ال ال اء م  حتمَّ 

           وا  لفاااااوا فااااايم  روى ماااااا ناااااو ِ 
          وابااااااا  شاااااااهاب تعاااااااال فمالااااااا   .

. 
            القاااااااااااااااااه  ااااااااااااااااادثنا وأ اااااااااااااااااربا   

          يساااااااوال و اااااااو  ئاااااااق مبااااااا  يااااااارى  .
. 

          العاااااار  كالسااااااماع بااااااآ أتااااااااله
.  ............................          

. 
ي ول فيم   ،املناولة املع رب  ،فيم  ي ول م  روى ابملناولة -اادثني وغ  م يعين-  لفوا ا

فمال  واإلمام  مام  ار ا جر  اب  أنس واب  شهاب حممد ب   ، وله شيخه :روى ما نو 
 ا دثن ،واملناولةأع الراوع ابإلتاال   ،مسلم ب  عبيد هللا ب  شهاب ال  رع تعال   القه

 يسوال ، دثنا وأ رب  يسوال :-وقد روى ابإلتاال  واملناولة-أع وأ رب  يعين ي ول  وأ ربا
  الل  دثنا وأ رب   ئق مب  يرى  ،و و أع اإل الل ،عندمها عند مال  واب  شهاب

و  ا ال ول  ،يسوال عند مال  واب  شهاب :العر  كالسماع   الل  دثنا وأ رب  ي ول
  الل  دثنا وأ رب  م  غ  ت ييد إبتاال  و   ،و ساغة الرواية حبدثنا وأ رب  اإل الل

يعين كما ت دم يف حمله العر  مب  يرى  ،  يرى العر  كالسماع ئق مب  ك م ،مناولة
عرفنا فيما ت دم أ  العر  يطلق يف  .ال ع يرى العر  كالسماع ،العر  كالسماع

ل  عر   ؛وعر  ال راء  كالسماع عند مجع م  أ آ العلم ،الصآ على عر  ال راء 
را  لك   آ امل ،على السماعوبعضهم فضله  ،مع على الرواية به  و كالسماعال راء  جمُ 

  ما كا   أو عر  املناولة؟ عر  املناولة و  ال راء    ا البيح  و عر ابلعر  يف 
أو   ،يعين عر  املناولة كالسماع ،و و  ئق مب  يرى العر  ،للعنوا  االكالم مطاب   

يعين كعر  ال راء  على الشيف  كاه ع  اإلمام مال  اخلطيك يف  ،كعر  السماع
يعين   القهما   الل  دثنا وأ رب  بعضهم كاب  ترير ومجاعة م   ،الكفاية بآ أتااله

امل  دمني  سك ما  كاه ال اضي عيا  وأبو الوليد الغمرع صا ك الوتاال  ذكراه 
ه بعضهم يف مطلق اإلتاال  يف بآ أتاال  ،و كياه ع  اب  تريج ومجاعة م  امل  دمني

وك ا أبو عبد هللا حممد ب  عمرا  املرالابي وأبو  ،مبطلق اإلتاال  ا ر   ع  املناولة ،الرواية
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واملرالابي وأبو نعيم أ رب أ رب   اصة م  غ  ت ييد إبتاال  و   ،نعيم احلافظ الصبهاي
ملاذا؟ ل  اإل بار  ،و   دث كاه عنهما اخلطيك واملرالابي وأبو نعيم أ رب   ،مناولة

فاإل بار كما ت دم أشر   ىل أنه يطلق على اإل بار ابللفظ  ،أوسع م  ال حدي 
وأما  ،كآ   ا ي ال له   بار  ،اإل بار ابإلشار  املفهمة ،واإل بار ابلك ابة ،مشافهة

ق فيع  ،م  أ ربي بك ا فهو  ر :ذكر  أنه لو قال لعبيده ،ال حدي  فخاص ابملشافهة
ف نه  ،م   دثين بك ا فهو  ر :أما  ذا قال ،ع  املشافهة مبجر  الك ابة أو اإلشار  فضال  
  .  يع ق     ذا شافهه ابخلرب

َ
وأ يك  ،ابي أبو عبد هللا حممد ب  عمرا  أ يك شاعرالُ رْ امل

وم تم يف ك ك  ب ا  ال ابء و ب ا   "معجم الشعراء"له ك اب امسه  ،ومؤلف
لكنه ليس على قدٍر م  ا س  امة يف الداينة  ،يعين له شهر  ،و ب ا  الشعراءاملؤر ني 

وك   مم  ين سك  ىل ال ب  ،ذكروا يف ترمج ه أنه عنده شيء م  ال سا آ ؛على ما ذكروا
العلم الشرعي  ،لبعد م ع  نصوص الو يني ؛يف ال دمي واحلدي  عنده شيء م    ا
 ذا كانوا  ذا تفرغوا لأل ب ال ع يسمونه  ،ال سا آاملورث للخشية جتده عنده شيء م  

أما أ ب النفس امل ل ى م  نصوص الك اب والسنة   ا  و  ،أ ب الدرس   أ ب النفس
أما أ ب الدرس ال ع مع السف  ، و ال ع يريب ،ال ع يريب أ آ العلم و الب العلم

بآ يورث  ،رث  شية  ا   يو  ،أ   ا سم حبي   ذا أ لق ال ب   ينصرف     ليه
لنه مبين على أ بار و رائف ونكح وحماورا  وجما    وأشياء    ؛ا م  ال فريطشيئ  

 ،ف يف   ا واع ىن به وتفرال له عنده شيء م  ال فريطول ا جتد ك   مم  ألَّ  ؛تفيد ال لك
 ،هنمجتد الغ ل  يد ،جتد الشرب عند ك   منهم ،عند ملغناء سهلة مسألة ا يعين جتد م ال  

وم  قرأ يف ك ك ال ب وتد  ،وم آ منهم ومس ك ر يعين   ا كما يوتد يف امل  دمني
وعند ك   م  امل أ ري   ،اوعند امل أ ري  ك   أيض   ا،ووتد فيها ك     ،ا و  والسخف

كيف   :ي ول ، ىت أ  بعضهم نعى على صا ك ال ر اآل اب  لو الك اب م  ا و 
كيف   :في ول ،مع أ  ا و  مناقض مناقضة لأل ب ،جمو  يسمى ك اب أ ب و و ما فيه

واحليا  تف د  يوي ها  ينما  :مث ي ول بعد ذل  ،يسمى ك اب أ ب و و ليس فيه ا و 
لكنه معروف يعين مبخالفا   ،  ا أ يك كب  م  أ ابء العصر ،اتكو   دى  الص  

يعين  ،لك    ا موتو  يف ال ابء بك ر  ،ا للمحرما وتفريطه يف الصلوا  وشربه أيض  
و  ا يف الغالك له نصيك م  العلم الشرعي  ؛هللا عليه هبداية وال  ام       مَ يوتد فيهم مَ 
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و    ذا اب عد ع  العلم الشرعي وصرف مه ه لأل ب ال ع يسمونه أ ب  ،املورث للخشية
وترك ما ينفعه يف  ينه   ا  ذا ختصل فيه  ،وأ   ا سم  ىت   يعرف ال ب    به

  .  ش  أنه ي ع يف   ه املخالفا  ،و نياه
ُ
 نه عنده اارب  وقنينة النبي   :رالابي قالوا  ا امل

جتد قسو   ،وقآ م آ فيم  اع مد الكالم والفلسفة وأعر  ع  كالم هللا وكالم رسوله
وتفرال للعبا    ك على  د العمه وان طع ال لك ظا ر  واملخالفا  وعدم اخلشية ولو ترَّ 

وعلم  ،ل  البدع جير بعضها  ىل بعض ؛و ي يف احل ي ة غ  شرعية ،ال  يرا ا شرعية
  .الكالم ل  جيره ول  يهديه  ىل   

امل صو  أ  م آ  ؤ ء حيصآ منهم م آ   ا  ليآ م  كبار ال ابء املعروفني اجلا ظ وأبو 
م    ه الشاكلة وقد يروع ا الابي أيض  واملر  ،الفرج الصبهاي وغ  م ك   م    ا النوع

وقد يوتد يف بعض ك به  ،بعض ال بار م  الطرائف ع  الصحابة وع  ال ابعني أو غ  م
 دثنا   :و  ي ول ،أ رب  :وي ول ،لكنه يروع ابإلتاال  ،شيء م  احلدي  إبسنا ه  و

يعين شخل عنده  ،  الورال ب كر امسهلك   آ م آ   ا تسوَّ  ،كما  كاه عنه اخلطيك
ومع ذل  عنده  ،  على العلماءشيء م  الرواية لك  معروف أنه حمسوب على ال ابء 

عند  بدله أبو  ؟  ه املخالفة وال سا آ ف كره  آ يس حق م  ي كره يف م آ   ه املسائآ
 
ُ
سندي  الكبار م  أ آ نُعيم اإلمام احلافظ الصبهاي  مام م  أئمة املسلمني م  امل

 ي  تعآ  ؛و   كا  يف ك ابه احللية ما يالَ ظ يف ك ابه احللية ما يالَ ظ عليه ، احلدي
لكنه  ،مدار الك اب كله على ال صو ف ووصف به سا ا  المة  ىت الصحابة وصفهم به

قد ي ول  ،خبالف ال ع قبله ،ف وله يف   ا الباب مع رب ،حمسوب على أ آ احلدي 
والنفس حت اج  ،صوص الو يني وما خيدم الو يني النفس متآننا  ذا أ منا الن ر يف ن  :قائآ

  مانع م  أ  ي رأ  ل:فنح اج  ىل قراء  يف ك ك تروح عنا ن و  ، اج  ىل ال وي حيوال لك 
وك ل   ،وفيها عرب  وع ة ،ك ك ال واريف فيها م عة م  تهة  ،اإلنسا  يف ك ك ال واريف

آل اب م  أن فها الع د الفريد أن ف م  يعين ال ر ا ،لهنا م فاوتة ؛بعض ك ك ال ب
ا تيد ين  ي منها ما يفيده مما    يغال فيه أ ب الكاتك  ب  ق يبة أيض   ،الغاي
و ي    ،وأ آ العلم ن و م ع  ك ك ال ب تدل على أ   م ا الع عليها ،للمجو 

ال ابء  ..ا يفيض  لك  فائدهتا   تعا ل ما فيها م  ضرر فاإلنسا  يطالع أ ،ختلو م  فائد 
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ا ك ك أيض   ،م  امل أ ري   م ك ك مسو ا ك ك ال كراي  فيها فوائد وفيها  رائف
حيصآ فيها مناظرا  هب ا  ،وفيها فوائد علمية ك    ،الر ال  يس فيد منها  الك العلم

وتدو     ه املناظرا  يف مسائآ العلم يف فنو   ، الة  ىل م  ير آ  ليه م  أ آ العلمالرَّ 
لهنم يسطرو   ؛ل أ لها على العناية ابملشا دلك  أك ر   ه الر ال  معوَّ  ،العلم امل عد  

عىن ابآلاثر ويعىن وك   منهم له ميآ  ىل ال صوف ف جده يُ  ،ما يرو  فيك بو  كآ ما يرو 
موتو    ا بك ر  يف ك ك الر ال  م   ،ءابملشا د وال بور والايرا  ما يسموهنم الوليا

ت دمح اإلشار   ليها يف مبح  احلس  وغ ه  ،شيدأنفع ما ك ك يف الر ال  ر لة اب  رُ 
  ه مشحونة مبا  ،يف الوتهة الوتيهة  ىل مكة و يبة ،ملئ العيبة مبا مجع بطول الغيبة

 ، و يف احلدي  أظهرلك   ،بدقائق علوم احلدي  وغ ه م  العلوم ،ي علق بعلوم احلدي 
 ،وفيها مناظرا  للشيوخ ،فيها م عة وفيها وصف للبلدا  -ك ك الر ال -  ه الك ك 

ال مغرم ل  الر    ؛لك  م آ ما ذكر  ك   منها عناي ه ابلضر ة واملشا د وما أشبه ذل 
ك ك ال كراي  يك بو  جتارهبم ويك بو  ما مر هبم م    ،ابلوصف وصف ما يشا د

ك ك ماتعة لك  مع ذل  منهم م  الفائد  يف ك اب ه أظهر وأك ر وما   فهي ، رائف
  ه فيها فوائد ك    علمية  ،يالَ ظ عليه شيء يس  م آ ذكراي  الشيف علي الطنطاوع

ويالَ ظ عليه بعض  ،ايف ال اريف ك    تد   ،يف ال ب ،يف العربية ،يف الف ه ؛ قي ة
ا م كرا  حممد كر  علي فيها على كآ  ال م  أنفع ما ك ك يف ال كراي  أيض   .الشياء
وما ك ك الشخاص م  الس  ال اتية يك بو  ع  أنفسهم وع  جتارهبم وعما وقع  ،فوائد

فيه خمالفا  و   كا   ، م م  الطرائف م آ ما ك به أمحد أمني يف ك اب مساه  يايت
ا بعض الك ك م آ  أيض   ،ك  فيه خمالفا  وفيه تسا آيف مدرسة ال ضاء الشرعي ل امدرس  

ك ك املوسوعا  جيد فيها الطالك  الك العلم ما حي اج  ليه م  بعض املسائآ ال  حُب ح 
عند املعاصري  مما   جيده عند امل  دمني م آ  ائر  معارف ال ر  العشري  حممد فريد 

ا  ملسائآ يعين ليسح م  املسائآ فيها حترير  ،وغ  ا ،س ايو ائر  معارف البُ  ،وتدع
امل صو   ،أما البس اي فال ،  ه فيها مسائآ شرعية ، ائر  معارف ال ر  العشري  ،الشرعية

قد يبح  يف قضية  ،لنه جيد فيها ما   جيده ؛أ    ه الك ك يعين ا  الع عليها  فع
ب   الشاملة املرتبة على ف ذا رتع يف   ه الدوائر الك ،معاصر    جيد ا يف ك ك امل  دمني

لنه  ؛   ىل   ا كله ذكر املرالابي  ناوال ع تر   ،وقد يوافق وقد خيالف ،احلروف جيد بغي ه
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وما ذكر قوله    بعد ا  الع  ، على أ آ العلم و منا حمسوب على ال ابءليس حمسواب  
 يصرف  ا    لك  ينبغي أ ،فدل على أ  أ آ العلم يطلعو  على ك ك  ؤ ء ،على ك به

أو يكو  الوقح غ  مناسك  ،سنام الوقح يعين يصرف  ا ر عء الوقح  ينما متآ النفس
 أوتن  ر  ورك يف مس شفى  أنح تن  ر م ال   ساعة ان  اريعين  ،العلم الشرعيملعا   
لنه لو قطع ت ابع قراءت   ا  ؛شيء م    ا امل صو  أن  أت   م    ه الك ك ..شيء

  .ما يضرك وهللا املس عا 
 ،أبو نعيم الصفهاي احلافظ أ رب يعين أ رب   اصة م  غ  بيا  ،واملرالابي وأبو نعيم

الصحي  املخ ار عند مجهور ال وم و و  ،والصحي  عند ال وم ، كاه عنهما اخلطيك
املنع م    الل  دثنا وأ رب   ،املنعوا  اره أ آ ال حرع والورع  ،م  ك علماء املشرل

 :أ رب  أو قال الراوع ابملناولة :لنه يل بس على السامع  ذا قال الراوع ابإلتاال  ؛و ومها
بينما روى بطريق فيه  ،أنه تل ى اخلرب بطريق السماع أو  ريق العر  ا مع عليهما ، دثنا
امل كور م   ،ت ييده أع امل كور منها ،والصحي  عند ال وم ت ييده مبا يبني الواقع ، الف

أع  ،ا مبا يبني الواقعفال يروع ابإل الل  منا يروع م يد   ، دثنا وأ رب   تاال  أو مناولة
أو  دثنا حتمآ  ،مسعح : آ حتمآ السماع في ول ،يوض  الواقع م  كيفية ال حمآ

 ولين أو أتاالي  :حتمآ ابملناولة في ول ،أ رب  :ابلعر  وابل راء  على الشيف في ول
 :ابإلتاال  أو أ ربي  تاال  أو مناولة امل صو  أنه ي يد مبا يبني الواقع  تاال  كأ  ي ول

 :أو ي ول ،امها مع   أو مناولة  تاال  تناو    أو  دثنا فال   تاال  أو تناو    ،أ رب   تاال 
 ،يل أ لق يل أع  تاال  مناولة أذ  ، دثنا أو أ رب  فال  مناولة و تاال  أو مها معا

أو  ، ولين   ه صرحية فيما ي حمآ بطريق املناولة أو اإلتاال  ،أابح يل ،سوال يل ،أتاالي
أو فيما أتاالي أو  دثنا فيما  ، دثين أو أ رب  فيما أذ  يل أو فيما أ لق يل رواي ه عنه

س واإليهام أنه  ولين   ه تبني  املرا  وترفع اللب اأو فيم ،فيما أابح يلأو أ ربي  ،ال يلسو  
وحتد  املرا  م   رل ال حمآ ال  حتمآ هبا  ،روى بطريق السماع أو العر  على الشيف

أابح الشيف  ،جاال   القه   يكف يف اجلواالو   أابح الشيف للمُ  ،و ي املناولة أو اإلتاال 
أذنح ل  أ   :ي ول الشيف ، دثين :لاقا ي  للمجاال له   القه ال حدي  واإل بار 

يعين  ، دثين أو أ ربي و   أابح الشيف للمجاال   القه :وت ول ،تروع عين مرواييت
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  ميل  أ  يبي  له أو  ،ال حدي  أو اإل بار   يكف يف اجلواال ملاذا؟ الشيف   ميل    ا
 جيي ه أ  خيرب عنه ابل حدي .

و   أابح الشااااااااااايف للمجااااااااااااالع          
  القاااااااااه   يكااااااااااف يف اجلااااااااااواال            .

. 
ارو عين أع ك اب شئ ه لو    :قال ،لنه   ميل  ذل  كما لو أتااله فيما   رواية له به

وبعضهم يعين بعض أ آ  ،ه  ميل  أ  جيي ه مبا   ي ع حتح مروي ِ  ،يك  به رواية ارو عين
 .احلدي 

          وبعضااااااااهم أتااااااااى بلفااااااااظ مااااااااو م
          فماااااااا سااااااالم شاااااااافهين ك اااااااك يل  .

. 
أ ربي  :شافهين أو ي ول :بعضهم أتى بلفظ مو م شافهين ك ك يل فما سلم مىت ي ول

أو شافهين أ ربي فال  مشافهة  :ي ول ،أو أ ربي فال  فيما ك ك يل ،فال  مشافهة
شافهين أو  :مشافهة فهو ي جوال وي ول ههفاش إلتاال  أتاالهو ذا شافهه اب :ي ول ،فال 

ل  الصيغة صرحية يف أنه تل ى  ؛  ا أ  آ يف اإليهام واإللباس ،فال  مشافهة أ ربي
أ  مرا ه بشافهين ما ال ع يدرع السامع  ،اخلرب عنه ابملشافهة يعين ابلسماع م  لف ه

 ،ك ك له  تاال  حمرر   ،ك ك يل  :أو قال ،أت   ل  أ  تروع عين :ف ال ،شافهه ابإلذ 
ووتد   ،واملكاتبة على ما سيأيت  ريق مع رب ،كأنه ك ك له ابحلدي   ،ك ك يل  :مث ي ول

ك ك يل ومرا ه ك ك له ابإلتاال    :ف وله ،بني الصحابة لل ابعني وم  ال ابعني مل  بعد م
ما سلم م   ،اشافهين ك ك يل فما سلم م  اس عما ا مطل    ،تدليس يف الصيغة ،تدليس

أتى يف اإلتاال   ، الوالاعي فيها و  خيآ م  الن اعربَّ وقد أتى خب ،اإلهبام و رف م  ال دليس
أبو  .لكنه يس عمآ  رب   ،يس عمآ  دثنا وأ رب  يف السماع والعر  ،خبرب   الوالاعي

لكنه ان ر   ،عمرو الوالاعي عبد الرمح  ب  عمرو اإلمام املعروف صا ك امل  ك امل بوع
وبني ما حتمآ ابإلتاال  أو  ،مآ ابلعر  أ رب   ليفرل بني صيغة ال اء فيما حتُ  ربَّ  :ي ول
ل   ؛    رب أبلغ م  أ رب :ولو قيآ ، وأ ربو  فرل بني  رب   ، رب  :في ول ،املناولة

 ،أ رب ف نه حيصآ ولو مبر  وا د خبالف  ،ال ضعيف   ش  أنه يدل على ك ر  ال كرار
أع يف اإلتاال   اصة  ،الوالاعي فيها وقد أتى خبرب   :قال .بينما  رب   حيصآ     ذا تكرر

ولو  ،ا م  الن اع م  تهة أ  معىن  رب وأ رب يف اللغة وا صطالح وا دو  خيآ أيض  
   ،ا   جيوالمع أ  العكس أيض   ، أبلغ م  أ رب يعين لو عكس لكا  أوىل   رب    :قيآ
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 ،فيها ال شديد لك   رب   ،أ رب إب الل    عند أ آ ال سا آ يف ال حمآ :جيوال أ  أقول
 .تكرار   ا اإل بار ،ال شديد يدل على ال كرار

          ولفاااااااااااظ أ  ا  ااااااااااااره اخلطاااااااااااايب
          و اااااو ماااااع اإلسااااانا  ذو اقااااا اب  .

. 
   

أ رب   :يعين يف  ريق ال اء أبو سليما  حممد ب  حممد اخلطايب البس  ف ال ولفظ أ   
نعم ك ر اس عمال العنع  يف  ،املؤن  يف اإلتاال فال  أ  فال  أ ربه فاس عمآ السند 

 ،ايب يس عمآ املؤن  أ رب  فال  أ  فال  أ ربه أو  دثهواخلط   ،اإلتاال  على ما سيأيت
 .سك  ليها مع مساع اإلسنا   اصة لشيخه م  شيخهو و ا  يار أيب  امت الراالع فيما نُ 

 بار و   أمجآ اخلرب امل كور ا بوتو  أصآ اإلذو اق اب ف   يف   ه الصيغة  شعار  
فأ  م آ ع  فال ع يس عمآ ع  يف اإلتاال  له أ   ،لك    ا الكالم غ  ظا ر ،وتفصيال  

و كم أ    كم أ  فاجلآ سووا ولل طع  آ الرب جيي  ىت يبني الوصآ يف  ،يس عمآ أ   
 ىت  ،ر يف الالما  امل أ ر لك  اس عمال ع  يف اإلتاال  ك ُ  ، كمها  كم ع  ال خريج

  ،عد ذل  اصطال ي
 و ي بوصآ ما قم  تاال       وك ر اس عمال ع  يف ذا ال م  

 .  ا ت دم شر ه
             اإلتااااااااااال وبعضاااااااااهم خي اااااااااار يف 

          أنباااااااااااااأ  كصاااااااااااااا ك الوتاااااااااااااااله  .
. 

وبعضهم خي ار يف اإلتاال  لفظ أنبأ  كصا ك الوتاال  الوليد ب  بكر الوليد ب  بكر 
وك   اس عمال م  تاء م  بعد عصور الرواية يف  ،صا ك ك اب الوتاال  أنبأ  ،الغمرع

وا  اره احلاكم  ،كصا ك الوتاال   ،ال ر  الرابع واخلامس يس عملو  أنبأ  يف اإلتاال  بك ر 
احلاكم أبو عبد هللا فيما  ،ا  اره احلاكم أع أنبأ  ،فيما شافهة ابإلذ  بعد عرضه مشافهة

قال احلاكم وعليه  ،شافهه شيخه ابإلذ  يف رواي ه بعد عرضه له عر  املناولة مشافهة
عهد  أك ر مشاخيي وأئمة عصرع يس عملو  أنبأ  فيما شافهه ابإلذ  يف رواي ه بعد 

 :يعين يف عر  املناولة ي ول بعد ذل  ،عرضه عليه
            واس حسااانوا للبيه اااي مصاااطلحا

                اأنباااااااااااااااااااأ   تااااااااااااااااااااال  فصااااااااااااااااااار    .
. 
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 ذا قال أنبأ  وأ لق وتد   ا ا س عمال فيما نسبه احلاكم  ،أنبأ  وأ لق :يعين  ذا قال
واس حسنوا  ، يدلكنه يُ  ،أما ابلنسبة للبيه ي فهو يس عملها بك ر  ،ملشاخيه وأئمة عصره

أ ل وأوض  يف املرا  وأ ل فال ش  أنه اال  أنبأ   ت ،ا و و أنبأ   تاال صطلح  للبيه ي مُ 
ل    القها  ؛نباءق اإلفصرح ابإلتاال  و  يطلِ  ، ا تاال  فصرَّ  ،على امل صو  وأبني للحال

ُث َأْ َباَرَ ا{ل  أنبأ  م آ أ رب  وم آ  دثننا   ؛اللغوعبعيد م  الوضع   }يَاْوَمِئٍ  حُتَدِ 
َعِ   }َعمَّ يَاَ َساَءُلو َ  [فا ر( سور  34]) ِمْ ُآ َ ِبٍ {}َو  يُانَابِ ُئَ   [ال ل لة( سور  4])

وبعض م   ،والنباء  ي ال بار ،ع  اخلرب الع يم [النبأ( سور  8-3]) الناََّبِ  اْلَعِ يِم{
ر اس عمآ ع   تاال  و ي قريبة مل  مساعه م  شيخه فيه يش  و رف ع  بينهما أت   

لفظ ع  فيما مسعه م   ،اآ ع  اس عمآ ك    فمش ك بعض م  أت ر م  اادثني اس عم
و  ا كأنه ت ك  مبا  ،قرأ  على فال  ع  فال  :في ول ،شيخه الراوع فم  فوقه ابإلتاال 

  :ت دم بيانه يف املعنع  يف قول الناظم
  تاال  و ي بوصآ ما قم            وك ر اس عمال ع  يف ذا ال م 

 وبعض م  أت ر اس عمآ ع   تاال 
 ،قرأ  على فال  ع  فال  و ي أع ع  قريبة مل  مساعه م  شيخه فيه يش  :في ول

 ،مع أنه أذ  له يف رواي ه عنه ،يعين ش  يف مساعه م  شيخه ،يش  مع حت ق  تاالته منه
رب   ا اخللآ ابإلتاال  كما ت دم أنه  ذا تطرل اخللآ وك ا  ذا كا  يف السماع نوع  لآ فجُ 

 ،ع أو املسمع أو  فاء بعض الكلما  أو بعض احلروف ىل السماع م  غفلة م  السام
و ذا كا   ريق ال حمآ م آ   ا مساع أو عر  مع شيء م   ،ف نه   ا جيرب ابإلتاال 

يعين  ،كو رف ع  بينهما فمش َ  :قال ،اخللآ وترب ابإلتاال  يعين اس عمال ع  فيه قريبة
 عم.فمش ك الفاء   ه فمش ك، ن ،بني السماع واإلتاال  مش ك

   الك: ...........
وتد آ على اخلرب م  غ  ا  ياج؟ يعين ليسح تفصيلية و   ،  لح على اخلرب نعم

 .اليد ف ائم الصآ اليد قائم ،تد آ بدو   اع ..تفريعية و  يف تواب شرط و  يف
   الك: ...........

اليد  :لك  يف السعة  ذا قلح ،أ  لها للضرور  شيء آ ر : ،  آ انكسار البيح ن ول
الكالم  ،الك  اليد ف ائم    اعي   ،اأما اليد ف ائم   أبس ت  ضيها أم   : ذا قلح ،ف ائم
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واقعة يف شرط م دم م در  :على ما ي ولو  و و الفصي فا سم تفريع  ،اسم وفعآ و رف
لى رأع   لح الفاء على رأع ال فش   علك   نا فمش ك أُ  ، ذا عرف   ا فا سم

أ  لح على رأع الكسائي ال ع يرى   و ا  :الناظم ي ول ،الكسائي كما قال الناظم
ما ي  ضيها   ا على رأع  ،يعين يسوال    اله على  رب   ي  دمه ،م  غ   اتة

على رأع الكسائي  :الناظم يف شر ه ي ول ،سائيعلى رأع الكِ  :والناظم ي ول ،ال فش
والسخاوع وبعده صا ك ف   الباقي الكراي النصارع قالوا   ا على رأع  ،جيوال    ا ا

 لق املرا  به الوسط سعيد ب  مسعد  وال فش  ذا أُ  ،ال فش   على رأع الكسائي
الكسائي  : يك اآل  الناظم ي ول .و   فال افش بضعة عشر ،ا اشعي   ا  ذا أ لق

س درك ال فش ميك  أ  يُ  :ت ولو  مأن و  ،صا ك الكالم صا ك البيح أ رى مبا فيه
ملاذا؟ ل   !ميك  أ  يس درك عليه و و الناظم؟ ميك  أ  يس درك عليه ،عليه مب آ   ا

 : ؟ لك   ذا قال أمص   ،  ه مسألة علمية   عالقة  ا بن مه يش ك فيها الناظم وغ ه
معىن  ما  شهاب عنه به واب :قال الناظم ،واب  شهاب عنه به كما ت دم يف أص  السانيد

أع ابإلسنا  أو ابحلدي ؟  نا واب  شهاب عنه به ي ول الناظم  ،  ا؟ الناظم ي ول به
والسخاوع ي ول  ، ابإلسنا  الضم  ال ع أور ه الناظم  آ ي صد به احلدي  ابحلدي  

 اي فال  لو ي ال : و ي ول احلدي  والسخاوع ي ول  ، امل صو  اإلسنا  يعين كما قيآ
 ، الفالي  :مث تكلم وا د وقال ،أ  امسي فال  اب  فال  الفالي :في ول ؟ما امس  :م ال  

ف   عليه يعين كون  تر  على  ، و ان سك  ىل نسك صحي  وأنح عرف ه مبا اش هر به
واب   : نا الناظم ي ول ،ما يسوال؟ ما يسوال أماإلنسا  مبا  و أعرف الناس به يسوال 

شهاب عنه أع ع  الي  العابدي  به أع ابإلسنا  ابحلدي  كما ي ول الناظم والسخاوع 
ومع  ،ي ول  ، ابإلسنا  الضم  ال ع يور ه الناظم أو الناثر م  أعرف الناس به نفسه

ل  الكالم كله يف أص  السانيد ما  و يف  ؛ذل  ال ع ي هر أ  الصواب مع السخاوع
املرا  الكسائي  :ي ول ،سائي الناظم  املرا  الكِ   :   نا  ينما قالوعند ،أص  ال ا ي 

والسخاوع والكراي النصارع ي و   ال فش   الكسائي كما قال الناظم ما الرات  
 ،الرات  منهما ال ع بعد ال ح ق وال ح يق ي بني أنه قوله حت اج  ىل حماكمة   ه ؟منهما

راَتع ك ك الكسائي وك ك  ما و  العكس  ىت تُ وليس قبول الناظم أبوىل م  قبول قو 
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 :يعين م آ ما ت دم يف اإلتاال  قالوا ،أو يراَتع م  ن آ اخلالف يف املسألة ،ال فش
أو  ،أو تو م انف اح ما قبلها ،اإلتاال  أصلها  تواال  أو  َتواال  حتركح الواو وانف   ما قبلها

بعد ف حها بعد  ..ملآل يعين بعد ماحتركح الواو حبسك احلال وحترك ما قبلها حبسك ا
اللف  فح فح ،ألفم فصار   تاآال  فيها أك ر م  ال لك صار   تاال  انف حح اجلي

 فح اللف ال ائد   عند أ دمها فلو أو  ُ  ،ال   ي عني الكلمة عند سيبويه أو الكسائي
 ، العكس   ا ما  :مث قال ال اي ،الوىل عند الكسائي وال انية عند سيبويه :قال وا د

ال ائلني يف ك بهما أو م  ن آ عنهما مم  يع د ال ع يرت  مراتعة كالم  ؟ال ع يرت 
فم آ   ه المور ال تي  فيها يرتع  ىل الرتوع  ىل  ،ب وله م  تالمي مها أو قرب منهما

 قال يل ،ويف البخارع يعين يف صحي  البخارع قال يل ،عىن أبقوال  ؤ ءاملصا ر ال  تُ 
 يهم للعر  واملناولة أبو تعفر أمحد ب  محدا  ب  ويف البخارع قال يل فجعله  ِ  ،فال 

وانفر  ب ل  أبو  ،أع ملا أ   بطريق العر  واملناولة ،علي النيسابورع احل ع للعر 
يعين   ه الصيغة يف صحي  البخارع   خت ل حبال العر  تعفر ب  محدا  و الفه غ ه 

  و  ،و  املناولة
ُ
اه بعض الشراح أ  البخارع  اكر  كما ت دمح اإلشار   ليه وتبنَّ يف  ال امل

وأبو تعفر ب  محدا  ي ول يف العر  واملناولة  ،قال له    يف  ال امل اكر  :  ي ول
 :يعين تبني له بطريق ا س  راء أ  البخارع   ي ول ،ي ول ال ع اس  رأهاحلافظ اب   جر 

ا ا ظا ر    دامها أ  يكو  موقوف   : عمآ   ه الصيغة    يف  ال ني  يس ،قال و  قال يل
أو يكو  يف  ،عفا و   كا  له  كم الر ظا ر   اأ  يكو  موقوف   ،و   كا  له  كم الرفع

و   ف د أور  أشياء هب ه الصيغة  ي مروية عنده يف موضع  ، سنا ه م  ليس على شر ه
لكنه ي فن  وينوع  ، دثنا :قال ،م  أ  يكو  قال يل يعين بد    ،آ ر بصيغة ال حدي 

 ،يكو   ناك نك ة أما  ذا   خيرته بصيغة ال حدي  يف موضع آ ر فال بد أ  ،العبارا 
و   كا  له  كم الرفع أو يكو  يف  سنا ه م  ليس   رب لف ه موقوف كو  ظا ره ما أ   

و و م  أ آ  ،احلافظ اب   جر  ا فيما اس  رأه  ،على شر ه م  ين ل ع  شر ه قليال  
 راء ال ام  سيما يف صحي  البخارع. ا س 

وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،وهللا أعلم
 أمجعني.
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 هللا وبركاته. سم. السالم عليكم ورحمة

مد، وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا مح ،الحمد هلل رب العالمين
 .به أجمعينوصح

رحمه هللا -اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام ، قال الحافظ العراقي 
 :-تعالى

 الخام : المكاتبة
 وألشـــــــــيخ الكتابـــــــــة بخـــــــــ  اثـــــــــم 

ــــــــــلحاضــــــــــ  جــــــــــاز معهــــــــــاأن  ر ف
ـــــى   لمشـــــهورالصـــــحي  و اصـــــ  عل

ــــــــ  و او  ــــــــد اللي  جــــــــازهألســــــــمعان ق
 وبعضـــــــــــهم صـــــــــــحة  اك منعـــــــــــا

 لمكتـــــوب لـــــهان يعـــــر  أويكتفـــــي 
ـــــــــــــــن ردا ـــــــــــــــوم ل شـــــــــــــــتباه لك  ق

ـــــــع منصـــــــور اف ـــــــ  م  ســـــــتجازااللي
 بالكتابــــــــــــةلتقييــــــــــــد اوصــــــــــــححوا 

 

ـــــــــــو ب  ـــــــــــب ول ـــــــــــه لبا  ـــــــــــه عن   ن
ـــــــــاول أ ـــــــــا ن  و جردهـــــــــاأشـــــــــبه م

 منصـــــــور يـــــــوب مـــــــعأقـــــــال بـــــــه 
ــــــــــنأوعــــــــــده  ــــــــــوى م  اإلجــــــــــازة ق
 لحـــــاو  بـــــه قـــــد قطعـــــااوصـــــاحب 
ــــــــــهاخــــــــــ   ــــــــــه وأبطل ــــــــــ   كاتب  ل

 دىأللـــــــــــــب  وحيـــــــــــــ  النـــــــــــــدرة 
 جـــــــــــــــوازا "حـــــــــــــــدثنا" "خبرنـــــــــــــــا"أ

ـــــــــو  ـــــــــ  اوه ـــــــــ   يلي  بالنزاهـــــــــةل
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله 
 وأصحابه أجمعين.

: األول: في القسم الخامس من أقسام التحمل -لىرحمه هللا تعا-فيقول المؤلف  :أما بعد
السماع من لفظ الشيخ، والثاني: القراءة على الشيخ، والثالث: اإلجازة، والرابعة: المناولة، 
والقسم الخامس: المكاتبة من أقسام التحمل، والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة، األصل فيها 

بأن يكتب له شيئ ا من حديثه إما معين ا يكتب له  المفاعلة من طرفين، فيكتب الطالب للشيخ
ا لما طلب، فهذه مفاعلة من الطرفين،  حديث كذا، أو ما شاء من حديثه، ثم يكتب له الشيخ رد 
وقد يكتب الشيخ ابتداء  من غير طلب للطالب فتسمى كتابة؛ ولذلك العنوان المكاتبة، ثم قال 

فين، والكتابة من طرف واحد على أنه قد تأتي المفاعلة بين الطر  المكاتبة"ثم الكتابة" المؤلف: 
من طرف واحد، مثل ما ذكرنا في المناولة، المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب، ويدخل في 

"ثم يقول الناظم:  "ثم الكتابة"هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بها، أو الصيغة التي يؤدي بها 
ه، ثم يرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره يعني من الشيخ بشيء من مروي الكتابة"

حكامه، فإما أن  بنفسه، أو بثقة، أو بثقة معتمد، وشده شد الكتاب، وشد الكتاب يعني إغالقه وا 
يتولى الكتابة بنفسه، أو يأمر ثقة يكتب من إمالئه، ثم بعد ذلك يوثق الكتاب ويشده، ويخدمه 
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ذا كان الشيخ ال يكتب، فال بد أن يكون الكاتب ثقة؛ ألن  لئال يتطرق إليه الخلل والتزوير، وا 
بعض الكتاب ُطعن فيه، فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك ورَّاد كاتب المغيرة، وعبد هللا بن 
صالح كاتب الليث، وغيرهما من الكتاب، فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه، ومنهم من ال يعتمد 

ن كان الشيخ  ثقة ، ال سيما إذا كان يعتمد عليه، فإن كان الشيخ عليه فيجرح الخبر به، وا 
ن كان الشيخ مبصر ا، وكاتب ا  ا–أكمه، أعمى؛ فالمعول على الكاتب، وا  ولو أمر غيره  -أيض 

بالكتابة، فقد يقرأه بعد كتابته؛ ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم ورسائلهم، أو فتاويهم 
قرأها بنفسه، الشيخ يأخذ الكتاب، ويقرأ بنفسه إن كان وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن ي

مبصر ا، قارئ ا، أو يطلب منه إعادة ما كتب، اقرأ ما كتبت، ثم يقرأه، قد يطلب منه اإلعادة 
ثانية، على كل حال ال بد أن يكون الكاتب ثقة، ومع ذلك ُيَشد الكتاب، ويختم لئال يتطرق إليه 

–لكاتب بنفسه، فيقول: من فالن إلى فالن، كما كان النبي تزوير، أو خلل، وينبغي أن يبدأ ا
يفعل، فيبدأ بالبسملة، ثم يبدأ بنفسه، وال يقول قائل: إنه بالنسبة لكتاب  -عليه الصالة والسالم
يم {سليمان إلى بلقيس:  ح  َمن  الرَّ ح  م  َّللاَّ  الرَّ َماَن َوا  نَّه  ب س  َلي  دأ قبل ب، [( سورة النمل30)] }إ نَّه  م ن س 

البسملة، ال، هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان، وأنه مفتتح ببسم هللا 
الرحمن الرحيم، وال يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة، يبسمل، ثم يقول: من فالن 
بن فالن إلى فالن بن فالن، هذه هي السنة، وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب 

يه، أطلق بعضهم الكراهة، إن بدأ باسم المكتوب إليه؛ ألن هذا مخالف للسنة، مخالف لما إل
، ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير، ومنهم -عليه الصالة والسالم-جاء عن النبي 

من أطلق الجواز، فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه، ومنهم من قال: إذا كان المكتوب 
رحمه هللا -مام أحمد ، واإلر(())كب  ر كب  كبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: إليه أ
يبدأ بالمكتوب إليه مطلق ا؛ تواضع ا، ال يبدأ باسم نفسه، لكن مع ذلك إذا خلت المسألة  -تعالى

و  عليه الصالة-من النظرة إلى النفس، واإلعجاب بها، فاألصل أن يبدأ باسمه كما كان النبي 
 يفعل، نعم؟ -السالم

 طالب:......
 كيف؟

 ..طالب:....
على أي حال كتبت؛ المقصود أنها تكتب قبل الكالم، ويستفتح بها الكالم، ما كانوا يفردون 
البسملة بسطر؛ لشح الورق، ويعتبرون هذا نوع من التبذير، تترك البسملة تفرد بسطر كامل! 

ال يبقى مكان لنقطة، كل هذا ألن الورق عندهم  يكتب متواصال، ما فيه، تمتلئ الورقة بحيث
ا األسفار عندهم كثيرة، فإذا فرقوا الكتابات، واألقالم عندهم عريضة،  شحيح وقليل، وأيض 
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ا–والحبر  ، فإذا احتاجوا إلى تفريغ، ونظموا، ورتبوا كما يفعل اآلن؛ ال شك أن الكتاب -أيض 
دين، ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة..، الذي يكتب في مجلد، يحتاج إلى أن يكتب في مجل

هذا كتاب واحد، ثم كتاب ثان كذلك، وبعضهم أحمال معه، ووسائل المواصالت عندهم متعبة 
ومكلفة، فهم يحتاطون لهذا كله؛ ولذا سيأتي في كتابة الحديث وضبطه أن بعضهم يكتب، ثم 

ا، ثم يحتاج إليه في  وقت الحاجة يخونه، ما يستطيع يندم، يجعل الحرف رفيع ا صغير ا جد 
يقرؤه، إذا كبرت سنه ما يستطيع، ما عندهم نظارات، ليست عندهم نظارات تكبر لهم الحروف 
الدقيقة؛ ولذا كثير من الكبار نهوا عن ترقيق الحروف؛ ألنه يخون صاحبه أحوج ما يكون 

يعني من  "ثم الكتابة"ه إليه، إذا ضعفت الذاكرة، واحتاج إلى الكتاب، فإذا به ال يستطيع قراءت
نفسه، هذا األصل أن تكون بخط الشيخ نفسه  "بخ  الشيخ"الشيخ بشيء من مرويه، تكون 

لراٍو غائب عنه،  "لبا ب عنه"أو بإذنه في الكتابة  "عنه"في الكتابة، بإذنه، أو بأمره  "أو ب  نه"
ب له؟ يحتاج أن يعني في البلد دون المجلس، يعني في المجلس يكت "لحاضر"كانت  "ولو"

 يكتب له في المجلس؟ نعم؟
 طالب:......

ذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في  ال، يعني األصل في الكتابة أن تكون للغائب، وا 
المجلس؛ حدثه به، ما يحتاج يكتب، شافهه به، الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه 

ه يعني ليس في المجلس مما يتيسر تحديثه بالخبر، غائب ا عن البلد، أو لحاضر في البلد لكن
اآلن مع سهولة االتصال تجد االثنين يتحدثان في الجوال وهما في مجلس واحد بل في سيارة 
واحدة، هذا من الترف بال شك، هذا من الترف تجده في المجلس، والثاني قدامه قد يكون 

د يتجاوز عنه؛ ألن هذا مبني على هناك مناجاة بشيء معين، فيكون بواسطة الجوال، هذا ق
إضاعة شيء من المال، المناجاة ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة 
المال، قد يكون واحد في السيارة في مقدمتها، وآخر في مؤخرتها، وبإمكانه أن يقول: يا فالن 

-الترف إلى هذا الحد  أعطني كذا من مؤخرة السيارة، وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وجد
، والمكاتبة كالمناولة على نوعين إما أن تقترن باإلجازة أو تخلو عن اإلجازة، -وهللا المستعان

إما أن تقترن باإلجازة يكتب له هذا حديثي عن فالن بن فالن بن فالن، ثم يذكر الحديث، 
إذن ا، يعني  أو ا،خط   "عها"ف ن أجاز موأذنت لك بالرواية عني، هذه مقترنة باإلجازة؛ ولذا قال: 

يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع األول من أنواع  "أشبه ما ناول"مشافهة 
 المكاتبة، أو جردها، يعني جردها عن اإلجازة.

ـــــى الصـــــحي  والمشـــــهور  صـــــ  عل
 

 ................................... 
 يعني عند أهل الحديث:
ـــــــوب مـــــــع منصـــــــور  ................................... ـــــــه أي  قـــــــال ب

 ج
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ن خلت عن إذن المناولة قيل تصح،  يعني المكاتبة المجردة عن اإلجازة صحيح، بينما تقدم، وا 
واألصح باطلة، يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده، ويكتب من أجله، 

كن في المكاتبة الكتاب كتب من أجله؛ ولذا بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله، في المناولة، ل
صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل الحديث فقال به أيوب، وقال أيوب 

رحمه -بتصحيحها، أيوب بن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر، اإلمام البخاري 
صحيح في كتاب سوى بين المناولة والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل ال -هللا تعالى

 العلم، يقول:
ـــــــوب مـــــــع منصـــــــور  ................................... ـــــــه أي  قـــــــال ب

 ج

 بن سعد، وخلق، وأبو المضفر السمعان بحذف الياء: "واللي " 
ــــــــد أجــــــــازه ــــــــ  والســــــــمعان ق  واللي

 

 ................................... 
 أي الكتابة المجردة عن اإلجازة،

 وعــــــــــده أقــــــــــوى مــــــــــن اإلجــــــــــازة  ...................................
 

عد الكتابة المجردة عن اإلجازة أقوى من اإلجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة 
كأبي الحسن ابن القطان، يعني بعض العلماء كأبي  "وبعضهم"من األصوليين، والفقهاء 

دة منع، كالمناولة المجردة، يعني صحة الكتاب المجر  "ا"صحة  اك منعالحسن بن القطان 
يقول: ما فيه فرق بين أن يكتب له وال يجيزه، وبين أن يناوله الكتاب، جمع من أهل العلم منهم 

 أبو الحسن ابن القطان، وهو إمام في هذا الشأن، وهو صاحب بيان الوهم واإليهام.
................................. 

 

ـــــا  ـــــد قطع ـــــه ق  وصـــــاحب الحـــــاو  ب
 

وردي صاحب "الحاوي الكبير"؛ ألن عند الشافعية حاٍو صغير، متن معتمد عندهم الما
لكن  "بالمنع قد قطعا"يعني في الحاوي أي  "به"يحفظونه، لكن هذا صاحب الحاوي الكبير 

هذا القول غلط، كما قال عياض، وغيره، المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إال من 
 أجل أن يروي، نعم؟

 .....طالب:.
 نعم، بال إجازة.
 طالب:......

ما تستطيع؛ ألنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب، 
 وأعطاه إياه.
 طالب:......



 
  

596 

 006 شرح ألفية احلافظ العراقي

نعم تمليك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، وجاء واحد من الطالب، وأعطيته إياها، 
ي للبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالرواية؟ ال، لكن نسخة زائدة من البخاري، وأنا أرو 

 لما أكتب له من مروياتي، معناه قاصده بالرواية.
 ويكتفـــــي أن يعـــــر  المكتـــــوب لـــــه

 

 ................................... 
بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد، نعم  "أن يعر  المكتوب له"يعني يكتفي في الرواية بالمكاتبة 

ن لم تقم بنية يعني  يكتفى في معرفة المكتوب له أن هذا خط فالن، خط الكاتب الذي كاتبه، وا 
ن كان بعضهم شدد، وقال: ال يروى بالكتابة إال إذا قامت البينة بأن هذا خط  على ذلك، وا 
فالن، يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة: ماذا يسمونها القضاة؟ االستخالف، 

ستخالف، ال بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فالن، واآلن التوثيقات الرسمية نعم، مسألة اال
ا الشمع، والختم على الظرف، هذه كافية،  كافية، يعني إذا وجد الختم، ووجد اإللصاق، وأيض 
ا الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب، أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة،  وأيض 

 مكتـــــوب لـــــهويكتفـــــي أن يعـــــر  ال
 

 ................................... 
ن لم تقم بينة  ال   كاتبه"خ  "يعني بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد  خط الكاتب الذي كاتبه، وا 

 "وأبطله"على ذلك 
ـــــــــــــــن ردا  قـــــــــــــــوم ل شـــــــــــــــتباه لك

 

 ................................... 
قوم فلم يجوزوا االعتماد على الخط، واشترطوا يعني اشتباه الخطوط، والتقليد، والتزوير، أبطله 

البينة بالرؤية، برؤية الكاتب، أال يكفي في مثل هذا االستفاضة؟ تشهد البينة على االستفاضة 
ن وجد شيء من التزوير  أنه هذا خط فالن؛ ألنه معروف بالطريقة المتبعة الخطوط، وا 

عرف خط فالن، ال سيما إذا كان والتقليد، لكن في األصل أن كل إنسان له خطه الخاص، ي
من المعروفين المشهورين، يعني كثير من طالب العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات يفرقون 
بين خط شيخ اإلسالم، وخط ابن القيم، وخط السخاوي من خط  ابن حجر، يفرقون تفريق ا 

خبراء بأن هذا خط دقيق ا، بحيث ال يلتبس عليهم األمر، فالمسألة مسألة خبرة، فإذا شهد ال
فالن، والكالم المكتوب بهذا الخط موافق ألصول من نسب إليه الخط، ما يأتيني شخص بكالم 
أعرف من طريقة شيخ اإلسالم أنه ال يقر هذا الكالم، يقول: هذا كالم شيخ اإلسالم، وهذا 

كتب أمر في خطه، ولو كان خطه قريب ا منه، ولو قاله خبير؛ ألنه ال يكفي، ولذا التثبت في ال
غاية األهمية في نسبتها إلى أصحابها؛ ألنه قد يوجد كتاب منسوب إلى شخص، ويتداوله 
الناس على هذا األساس، وعند التمحيص والتحقيق يتبين أنه ليس له. "أخبار النساء" البن 
القيم مطبوع بهذا االسم، والصحيح أنه ليس له، "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن" مطبوعة 
باسم ابن القيم، وليس له؛ ألن فيه إقرار أنواع علوم البالغة، ومنها المجاز وغيره، وابن القيم 
يشدد في إبطال المجاز، على كل حال الكتب ال بد لها من أسانيد، وال بد أن يكون المحتوى 
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أن، له عناية في هذا الش -رحمه هللا-مناسب ا وموافق ا ألصول من نسبة إليه، والحافظ الذهبي 
كثير ا من الكتب التي نسبت إلى األئمة  -رحمه هللا-في إثبات الكتب ونفيها، فعنده نفى 

–باعتبار أنها لم تثبت باألسانيد إليهم، لكن في مثل هذا أال يكفي االستفاضة؟ اإلمام أحمد 
، له كتاب اسمه "الرد على الجهمية"، وما في الكتاب ال ينافي ما عرف عن اإلمام أحمد -مثال  

مثال  الحافظ الذهبي يقول: ما ثبت عندنا باألسانيد منا إلى اإلمام أحمد، وشيخ اإلسالم في 
منهاج السنة نقل عنه في مائة موطن من هذا الكتاب، ونسبه إلى اإلمام أحمد، فهل نقول: إنه 
ال بد من السند الذي يثبت به الكتاب، أو يكفي أن يستفيض عند أهل العلم، وينقلون منه، 

يكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافق ا ألصول من نسب إليه، ويكفي في ذلك و 
االستفاضة، كأنساب الناس، أنساب الناس تثبت باالستفاضة، يكتفى فيها باالستفاضة، وهذه 
مسألة يعني كتب تداولها أهل العلم، ونقلوا عنها، ولم ينكرها أحد، ثم بعد ذلك جاء الحافظ 

 ، وشكك في نسبتها. نعم؟-رحمه هللا-الذهبي 
 طالب:......
 ينسبون ماذا؟
 طالب:......

 نعم، مستفيض عندهم أن هذا الكتاب لإلمام أحمد، نعم؟
 طالب:......

اع  هو ما وجد أسانيد، ما ثبت عنده كتاب باألسانيد، قد يكون في طريقه إلى المؤلف، وض 
ا، أو متهم، هل يكفي هذا في القد ، أو ضعيف جد  ح بجملة الكتاب المنسوب إلى اإلمام مثال 

المستفيض عنه، وجميع ما في الكتاب ليس فيه ما ينكر، تنكر نسبته إلى اإلمام استفاضة في 
وجدت مخالفة  دقق، إذامثل هذا، ال سيما إذا لم يوجد مخالفة، أما إذا وجدت مخالفة؛ فاآلن 

وفي كتب معروف من القدم،  يعني في الخطوط، تقليد الخطوط "وأبطله قوم ا شتباه"دقق 
فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن  ،وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتب ااألدب أن شخص  

وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني باإلمكان أن تأوي إلى مكان فيه  ،تكتب في هذا الجو البارد
ا قالوا، من على مرتعش على م اشيء من الدفء، ال تعرض نفسك للهالك، فإذا به يزور كتاب  

مرتعش، فالتزوير قديم، والتزوير في ويزور على كتاب على شخص  ،أجل أن يرتعد من البرد
ذكرنا مسألة التقليد  اء حجاب،ر ما تقدم في السماع من و  قديم، يعني مثل -اأيض  –األصوات 

ألن الظاهر  ؛"لندرة اللب "صالح: إنه غير مرٍض حيث قال ابن ال "لكن رد"في األصوات 
 لغالب أن خط اإلنسان ال يشتبه بغيره، ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل بطريق المكاتبة؟وا
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يعني بأي  ،وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك ،يعني المكاتب ما تحمله "وحي  أدى"
 :صيغة، بأي صيغة

ـــــــع منصـــــــور اســـــــتجازا ـــــــ  م  فاللي
 

 ................................... 
استجاز  "ا"حدثنا جواز  و ،"استجازا إط   أخبرنا"ر بن المعتمر لليث بن سعد مع منصو ا

 ولكن الجمهور قد منعوا اإلطالق. ،اوحدثنا جواز   ،أخبرنا
ــــــــــة  وصــــــــــححوا اإلطــــــــــ   بالكتاب

 

 ................................... 
الذي  للخطيب: اوهو كما قال ابن الصالح تبع   ،أو مكاتبة ،فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة

 هام التلبيس.والورع والتباعد عن إي يليق بمذاهب أهل النزاهة والتحري والتثبت
؟ في ماذاوالكتابة ب ،استدل بصحة الرواية بالمكاتبة -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري 

وها، فتلقوها، وقرؤ المصاحف، وبعثها إلى األمصار،  -رضي هللا عنه-صحيحه بنسخ عثمان 
نعم ثبوت  ؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟يعني سند المصحف ثبت بالمكاتبة ،يعني هل القراءة

واالتفاق على  ..،الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم، لكن يعني ثبت
قطعي بإجماع الصحابة، لكن اعتماد  -اأيض  –الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية 

 المناولة، المناولة تلك مناولة: ل على اعتماد الكتابةمن وصلت إليهم هذه المصاحف دلي
 وصــــــــــــححوا التقييــــــــــــد بالكتابــــــــــــة

 

 وهـــــــــو الــــــــــ   يليــــــــــ  بالنزاهــــــــــة 
 

 والورع نعم، القسم السادس. ،والتباعد عن التلبيس ،يعني بأهل التحري 
 إع م الشيخ الساد :

 لشــــــيخ بمــــــااعلمــــــه أوهــــــر لمــــــن 
ـــــــــارالطوســـــــــي و ا ابمنعـــــــــه   لمخت

ــــــى ــــــرالجــــــواز و ا إل ــــــن بك  نصــــــره ب
 ن لــــــو منعــــــهأبــــــر زاد بعضــــــهم بــــــ

ــــــــــــســــــــــــترعاء مــــــــــــن ي  اورد ك  رحم  
 

ــــــــــــه   ــــــــــــه  فجزمــــــــــــاأيروي  ن يروي
ـــــــــ  بن جـــــــــري  صـــــــــاروااوعـــــــــدة ك
ـــــــاوصـــــــاحب  ـــــــره الشـــــــامر جزم    ك

ــــــا  ــــــع كم ــــــم يمتن ــــــد ســــــمعه إ ال  ق
 لعمـــــــــراعليـــــــــه  صـــــــــ  إ الكـــــــــن 

 

يعني القسم السادس من أقسام التحمل:  إع م الشيخ" :"الساد : -تعالى رحمه هللا-يقول 
بأن يقول  ،من مرويه بغير إذن له في روايته ءبشي اإعالم الشيخ الطالَب لفظ   ع م الشيخ""إ

ويخبره  ،وهذا مسلم، ويفرج الطالب على المكتبة ،الشيخ: هذه الكتب مروياتي، هذا البخاري 
بأنها من مروياته، هل يكفي في مثل هذا اإلعالم أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا 

 غير إذن له في الرواية؟ يقول: مناإلعالم 
 وهــــــر لمــــــن أعلمــــــه الشــــــيخ بمــــــا

 

ــــــــــــه  فجزمــــــــــــا  ــــــــــــه أن يروي  يروي
 

عن  امجرد   ،عن شيخ فأكثر ،فأكثر افأكثر، كتاب   احديث   "وهر لمن أعلمه الشيخ بما يرويه"
 "فجزما"، "فجزما بمنعه الطوسي"ال؟  ، هل له ذلك، أوالتلفظ باإلجازة
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ـــــــــار  بمنعـــــــــه الطوســـــــــي و ا المخت
 

 ................................... 
: لعل المراد بالطوسي هنا حايقول الحافظ العراقي، وتبعه السخاوي الشرَّ  ،الطوسي أبو حامد
منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته  :حامد؛ ألنه في ابن الصالح يته أبوالغزالي؛ ألن كن

ولذا قالوا: الظاهر أن المراد أبو  ؛صفىونسبته إلى طوس، والكالم موجود في المست ،أبو حامد
ن كان في الشافعية ممن وقف عليهحامد الغزَّ  الي فيهم السخاوي غير أبي حامد الغزَّ  مالي، وا 

ذا كان الكالم موجود   ،اثنان في المستصفى فالذي يغلب على  اكلهم أبو حامد الطوسي، وا 
 الظن أنه هو المراد.

ـــــــــار  بمنعـــــــــه الطوســـــــــي و ا المخت
 

 ................................... 
 يعني المنع من الرواية بمجرد اإلعالم هو المختار.

ـــــــــابن جـــــــــري  صـــــــــاروا  ...................................  وعـــــــــدة ك
 

وعبيد هللا بن عمر العمري،  ،من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيزعدة 
 حكاه عياض عن كثير،ي، والرازي، و وابن حبيب المالك، والزهري 

................................... 
 إلــــــــــى الجــــــــــواز ..................

 

ـــــــــابن جـــــــــري  صـــــــــاروا   وعـــــــــدة ك
 

................................... 
 

فائدة من إعالم الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه، إال أنه يريد  هيقول: ما في
، هو مجرد إخبار أنه يروي اهذا الكالم صحيح؟ ما يلزم، ما يلزم أبد  أن يرويها عنه، لكن هل 

 عن شيوخه نعم؟هذه الكتب، 
 ..طالب:....

 هو كلها أحاديث، كلها كتب حديث، هي كلها أحاديث.
 .....طالب:.

، لكنه سمع، سمع هذه األحاديث، أما مجرد أن يقال: هذه األحاديث مروياتي، وال يؤذن له نعم
 بروايتها.

 .....الب:.ط
 كيف؟
 ......طالب:

 وقلنا بكالمك أبطلنا اإلجازة. ،هو عاد لو أذن
 ......طالب:

وهذه تحتاج إلى إذن أنه  ،ال، ال اإلذن له شأن، اإلذن يفيد اإلخبار اإلجمالي، إخبار إجمالي
 اآلن اإلذن اإلجمالي فيه خالف، فكيف بإخبار بدون إذن. ..،بمجرد إخبار من غير إذن
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 ............. و ا المختـــــــــــار.......
 

ــــــر نصــــــره ــــــن بك ــــــى الجــــــواز واب  إل
 

ـــــــــابن جـــــــــري  صـــــــــاروا   وعـــــــــدة ك
 

................................... 
نصر  "نصره" "،الوجازة في صحة القول باإلجازة"صاحب  ،بن بكر الغمري الوليد  "ابن بكر"
 ، وهو الجواز،هذا القول

ـــــــوصـــــــ  ................................... ـــــــره ااحب الشـــــــامر جزم    ك
 

 .ا بهيعني جازم     كره" ا"جزم   "الشامل"بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب 
 بــــــر زاد بعضــــــهم بــــــأن لــــــو منعــــــه

 

ــــــد ســــــمعه  ــــــا إ ا ق ــــــع كم ــــــم يمتن  ل
 

من روايته عنه بعد إعالمه به،  "بأن لو منعه"حيث صرح  ،وهو الرامهرمزي  "بر زاد بعضهم"
 ،بعضهم يقول: يروها عنه، كما لو سمع منه الحديث فال تروها عني، منعه قال: هذه مروياتي

 وقال: ال تروه عني.
 بــــــر زاد بعضــــــهم بــــــأن لــــــو منعــــــه

 

 لــــــــــم يمتنــــــــــع .................... 
 

ال لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ ألنه  "إ ا قد سمعه"ته كما أنه ال يمتنع بذلك عن رواي
يعني ولكن قد رد القول بالجواز  "ورد" ، ولم تحل الرواية عنهولهفي المنع لزم قب الو أبدى عذر  

كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث ال يكفي إعالمه بذلك،  "كاسترعاء من يحمله"
خبر آخر بأن عنده شهادة لفالن، أو أخبره بعقد حصل بين ، أو أشهد ايعني لو أن شخص  

ال مفالن وفالن، الثاني المخبر يشهد إن حكى الواقع  ،هو إن حكى الواقع ا يشهد؟ نعم؟، وا 
لكن مثل هذا ال يحكم به، مثل هذا مجرد اإلخبار عن الواقع ال يحكم به؛ ألنه ليس  ،فقط

 :"لكن إ ا ص "لشهادة بأداء ل
ــــــــــــر  ورد كاســــــــــــترعاء مــــــــــــن يحم  

 

 لكـــــــــن إ ا صـــــــــ  عليـــــــــه العمـــــــــر 
 

أو ال يروي؟ الصحيح ال  ،يروي  لكن إذا عليه العمل دون الرواية، الكالم في الرواية، هل
يعني ما نعمل  ،أو صحيح مسلم ،عنده يروي صحيح البخاري  ؟يروي، لكن بالنسبة للعمل

بأحاديثه في البخاري ومسلم؛ ألنه لم يقل لنا: ارو عني؟ ال، هو ال يملك العمل، وكل هذا فرع 
 في قول الناظم: عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة

 الباااااااااااااااان خياااااااااااااااار امتناااااااااااااااااعقلاااااااااااااااات: و 
 

 نقاااااااااااااااال سااااااااااااااااوى مرويااااااااااااااااه إجماااااااااااااااااع 
 

 ، لكن يقول هنا:وكذلك العمل فيما ذكره ابن خير في فهرسته "،إجماع" النقل ال يجوز إال بسند
 لكـــــــــن إ ا صـــــــــ  عليـــــــــه العمـــــــــر  ...................................

 

يعني  لعمر""عليه اأو المتأخرين  ،عند أحد من المتقدمين ،إذا صح عند أحد، صح الخبر
وأنها ال  ،يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، أظن مسألة العمل ظاهرة

 م؟تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية، نع
 طالب:......
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ن كان ابن خير يقرن بين الرواية والعمل واالستدالل واالحتجاج ،الرواية غير العمل يقول:  ،وا 
إذا كنت ال تروي البخاري ما يجوز رواية، إال إذا كان لك به  ما تأخذ من أي كتاب أي حديث

، لكن العمل الزم، وال تروي، وأهل العلم يفرقون، يقولون: ال ترو   ،وال تستدل ،وال تحتج ،تنقل
ال بد من العمل؛ ألن في هذا القول تضييع  -عليه الصالة والسالم-مادام ثبت عن النبي 

 للسنة، نعم.
 لكتابالسابع: الوصية با

 جـــــــاز للموصـــــــى لـــــــهأوبعضـــــــهم 
 رادهأو لســـــــــــــــــــــــفر أيرويـــــــــــــــــــــــه 

 

ــــــــهابــــــــ   لجزء مــــــــن راو قضــــــــى أجل
 ةلوجـــــــــــاداورد مـــــــــــا لـــــــــــم يـــــــــــرد 

 

أو سفره بالكتاب أو  ،من راويه عند موته "الوصية بالكتاب"القسم السابع من أقسام التحمل: 
حديث وعنده كتب  ،نحوه، يعني باألحاديث المكتوبة إذا أوصى بكتبه لفالن، يحتضر فالن

؛ لئال افقال: كتبي أعطوها فالن   ،، أو أراد أن يسافرافقال: أعطوها فالن   ،يرويها بأسانيده
أو  ،هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي ،يعرضها للتلف في السفر، مجرد الوصية

أو ال يروي؟  ،ال يروي؟ أقول: هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية
أو  ،أو إرث ،أو بيع ،تب انتقلت إليه بقصد من صاحبها، يعني كما لو انتقلت إليه بهبةالكهنا 

ها على جهة التمليك لكن بال ما أشبه ذلك، نعم، كالمناولة بال إذن، إن ناوله الكتب أعطاه إيا
وال  ،مع أنه من أهل التشديد في الرواية "أجاز للموصى له"كمحمد بن سيرين  "وبعضهم"إذن 
ا  "أجاز للموصى له"يعني كمحمد بن سيرين  "وبعضهم"لرواية بالمعنى يرى ا المعين واحد 
وأجله  ،يعني مات، نعم قضى نحبه "من راو قضى أجله"من أصول الموصي  "بالجزء"فأكثر 

فوزعت  ،وأوصى عند وفاته بكتبه لفالن، أو قال: وزعوا كتبي على طالب المدرسة الفالنية
ال يروي؟ هذه الصورة أضعف من األولى، أضعف  ؛ له أن يروي، أوافكل من وقع بيده كتاب  

وقال: وزعوا كتبي على طلبة  ،فهو معين ومقصود، أما إذا كان عدة الماذا؟ ألنه إذا كان واحد  
 "يرويه"هذه ما فيها شيء، ما أحد يختلف فيها، ال يختلف في مثل هذه الصورة أحد،  ،العلم

عبد هللا بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب بأن يرويه كما فعل أبو قالبة 
ال فلتحرق و  ا،السختياني إن كان حي   ، إلحاق ا للسفر أو حين توجه لسفر أراده "أو لسفر أراده"ا 

يعني لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب وغيره، حتى قيل: إنه  "دَّ "ور  بالموت 
واية بالوصية زلة عالم، وال شك أن البطالن في هذه الحالة هو زلة عالم، يعني التجويز بالر 

المتجه، وهو المتعين؛ ألن الوصية ليست بتحديث ال إجمالي وال تفصيلي، ليست بتحديث وال 
 وال تفصيلي كالسماع والعرض، ،ال إجمالي كما في اإلجازة والمناولة والكتابة ،إخبار

 ورد مـــــــــــا لـــــــــــم يـــــــــــرد الوجـــــــــــادة  ...................................
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الوجادة اآلتية في القسم الثامن كأن يروي هذه الكتب الموصى بها عن صاحبها بالوجادة، فإذا 
أيوب السختياني: وجدت بخط أبي قالبة كذا، الموصى له يروي  مثال   ..،قال: وجدت

، كما كذااألحاديث الموجودة في هذه الكتب على طريق الوجادة بأن يقول: وجدت بخط فالن 
 هو في القسم الثامن، نعم؟

 ...طالب:...
 .نعم

 ..طالب:....
 لوصية مثل؟مقصود، ا ،أنه لما أراد أن يكتببس 

 ..طالب:....
، اكتاب   كما لو ناوله، أعطاه كتاب ا، أهدى له لكن يوصي له باالنتفاع من هذه الكتب، يعني نعم،

فرق بين أن  هما في :، ثم لو قلنااعليه كتاب   الفرق بينه وبين أن يبيع ماثم إذا أهدى له قلنا: 
ال ما يروي؟ ما يروي، يقول لك:يبيع، قلنا: لو ورث الكتاب عنه، يروي   كل الناس يروون. ، وا 

 ....طالب:..
الشخص المكتوب له مقصود بهذه المكاتبة حين الكتابة مقصود، والكاتب  ،المكاتبة مقصودة

 قريبة من السماع، نعم.الن، هو يكتب لفو  ،يكتب حدثنا فالن وفالن
 الثامن: الوجادة

 ثــــــــــم الوجــــــــــادة وتلــــــــــك مصــــــــــدر
 ن تجــــــــــدإتبــــــــــاير المعنــــــــــى و اك 

ــــــم يجــــــز ــــــم يحــــــدثك بــــــه ول  مــــــا ل
ـــــالخ  قـــــر: وجـــــدي ـــــ  ب ـــــم تث  إن ل
 وكلـــــــــــــــــــــــــه منقطـــــــــــــــــــــــــع وا ول

ــــــه  ــــــن"في ــــــ ا دلســــــه "بع ــــــال: وه  ق
 حدثـــــــــــــــه بـــــــــــــــه وبعـــــــــــــــو أدى
 وقيــــــر: فــــــي العمــــــر إن المعظمــــــا
ـــــين وهـــــو ا صـــــوب ـــــو المحقق  بع

ن يكـــــــــن ب  بيـــــــــر خطـــــــــه فقـــــــــر:وا 
 بالنســـــــخة الوثـــــــو  قـــــــر: بلبنـــــــي

 

ــــــــــــــــد    ــــــــــــــــه مول  ليظهــــــــــــــــر اوجدت
 بخــــ  مــــن عاصــــري أو قبــــر عهــــد
 فقــــــــر: بخطــــــــه وجــــــــدي واحتــــــــرز
 عنـــــــه أو ا كـــــــر قيـــــــر أو ظننـــــــي

 مــــا وقــــد تســــهلوا قــــد شــــيب وصــــ   
 تقـــــــــــــب  إن أوهـــــــــــــم أن نفســـــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــا وردا  حـــــــــــــــــــــــــــدثنا أخبرن
 لــــــــــم يــــــــــره وبــــــــــالوجوب جزمــــــــــا
 و بــــــــن إدريــــــــ  الجــــــــواز نســــــــبوا

ن   لــــــــم يحصــــــــرقــــــــال ونحوهــــــــا وا 
ـــــــــه للفطـــــــــن  والجـــــــــزم يرجـــــــــى حل

 

الوجادة أن يجد  "الوجادة"في القسم الثامن من أقسام التحمل:  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
أو من قبله بخط ال يشك فيه أنه خط فالن، فهل يروي مع  ،بخط شيخه الذي عاصره
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خط فالن، يروي كما  عد العهد والتقادم شريطة أن ال يشك بأن هذاأو يروي مع بُ  ،المعاصرة
 أو كما لو قرأ عليه، أو كما لو أجازه، أو ال بد أن يقول: وجدت بخط فالن. ،لو سمع منه

بن اإلمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند يقول: وجدت بخط أبي، فالتبيين في مثل عبد هللا 
 هذا هو األصل.

أي  "وتلك"الوجادة بكسر الواو  ة"جاد"الو  يلي، ثم يعني يلي ما تقدم  "ثم": -رحمه هللا-يقول 
عرف في لغة يعني غير مسموع من العرب، الوجادة ال تُ  "ا"مصدر وجدته مولد  لفظ الوجادة 

نما اللفظ  مولد، فغير مسموع من العرب كما قاله  "وجادة"العرب في معناها االصطالحي، وا 
أو أربعة  ة،ع في ثالثكتاب مطبو  "الجليس الصالح"المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه 

 ، وفيه فوائد،مجلدات، مطبوع
................................... 
ـــــــــــى ...............  تبـــــــــــاير المعن

 

ــــــــــــــــد    ــــــــــــــــه مول  ليظهــــــــــــــــر اوجدت
 

................................... 
 نى للتمييز بين المعاني المختلفة.تغاير المع

وغير ذلك  ا،ود  ووجُ  ،دة  وج   ا،د  جْ ووَ  ،لصحف المكتوبةادة فيما يوجد من اجَ وجد و   "َوَجَد"الفعل 
فجعلوا كل لفظ من ألفاظ هذه  ،جعلوا الوجادة من أجل أن يتغاير المعنى ،من المصادر

جادة، فتكون فيما نحن د و  دة، وجَ د موج  دة ، وجَ وجد ج   ا،د  د وجْ وجَ  ،المصادر لمعنى  من المعاني
خاص  بين المصادر ليكون لكل لفظ معن ى فرقوا ،دةوج  والمَ  ،ودجُ والوُ  ،دجْ والوَ  ،جادةو   ،بصدده

 ،، رأى رؤية، رأى رؤيا، الفعل واحدارأي   "رأى" رأىبه، يعني مثل ما فرقوا بين مصادر الفعل 
نوعان:  اأي: قسم الوجادة اصطالح   "و اك"ي مختلفة معانالوالمصادر مختلفة، للتمييز بين 

 يعني األول: ن تجد""و اك إ، وغيره غير الحديث حديث
 ........................ إن تجــــــــــــد

 

ــــر ع هــــد   بخــــ  مــــن عاصــــري أو قب
 

ممن لم تعاصره  "أو قبر"، أم ال يعني بعض من عاصرت سواء  لقيته "بخ  من عاصري"
المقصود أنك تعرف أن هذا خط المؤلف،  ،أو لغيره ،وجوده فيما مضى في تصنيف له "ع هد"

أما  ،و خط ممن قابل نسخته على نسخة المؤلف، يعني نسخ معتمدةأو خط تلميذ المؤلف، أ
أنها ال يعول عليها في  -كما قرر أهل العلم-االعتماد على النسخ غير المعتمدة هذا ال 

حتى تقابل أصلك بأصول متعددة، شرط عندهم، وقال  رواية، ال يعول عليها في الروايةال
قابلته على أصل واحد فقط، يعني إذا وجدت فقط، يعني النووي قال: يكفي م يحيى أصلٍ 

نسخة من كتاب مخطوط، وأردت أن تحقق هذا المخطوط تقابل هذا الذي وجدته بأصل من 
األصول يكفي واحد، لكن كونك تحقق الكتاب على نسخة واحدة ال تجد ما تقابل عليها من 

، وقابلوها ،وتداولوها ،األصول ال يكفي، اللهم إال إذا كانت هذه النسخة مرت على أهل العلم
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ال تحتاج إلى مقابلة على  هوعلقوا عليها هذه ما تحتاج إلى مقابلة على أصول، هذ ،وهاوقرؤ 
أصول، وأهل العلم معروف أن لهم عناية بالتصحيح على ما سيأتي في كتابة الحديث، 

 ،ل مقطعويجعلون في ك ،وعلى األصول المتعددة ا،ومقابلة النسخة على األصل الواحد مرار  
في المقابلة  -على ما سيأتي-ثم يضعون في هذه الدائرة  ،أو في نهاية كل مجلس دائرة

مرة ثانية وضعوا نقطة، قوبلت  تاألولى نقطة، ويستدل بهذا على أنها قوبلت مرة، ثم إذا قوبل
 وهكذا، واآلثار آثار لمسات مقابلة أهل العلم توجد على أطراف الصفحات في نسخة ،مرة ثانية

وبعناية أهل العلم، أما أن يوجد كتاب  ،اد قيمة الكتب بهذه المقابالتدكذا، في نسخة كذا، وتز 
وأهل العلم يقولون: إذا نسخ الكتاب فلم يقابل، ثم  ، أو لم يقابل؟وهل قوبل ،ال يدرى ما أصله

، أنتم ترون حتى في الطباعة اآلن، حتى في الطباعة بعض انسخ فلم يقابل خرج أعجمي  
، وعلى ورق صقيل، ومع ذلك قد تمر وهي مطبوعة بحرف جميل ،قرألكتب ال يمكن أن تُ ا

طبعة   بعارضة األحوذي،األسطر ما يفهم معناها لسوء الطباعة، يعني لو ضربنا مثاال  
وال نصف صفحة  ،ال يستقيم األولى، هذا الكتاب كأنه أعجمي، الطبعة ،والتازي  ،الصاوي 

ه المطبعة ومن نشر الكتاب ليست لهم أدنى عناية بالعلم الشرعي وهذ ،منه، مشحون باألخطاء
ال كان ما يخرج بهذه الطريقة، والشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب  وال الكتب، وا 
الترمذي قال: إنهم طلبوا نسخته من المتن ليطبعوا عليها، الذين طبعوا عارضة األحوذي، 

وقرأته فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاتي في أصل  ،ضةيقول: لما ظهر المجلد األول من العار 
من تخريجاتهم، نعم، ومن تعليقاتي:  ،الترمذي، وقالوا: خرجه أبو داود، وخرجه فالن وفالن

، أدخلوها، مثل هؤالء يعتمد على اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثالثين قوال  
 ،لم أن يعنى بالمطابع التي تهتمولذا على طالب الع ؛طباعتهم؟ ال يعتمد على طباعاتهم

 وخبرة بالتحقيق. ،وبالمحققين الذين لهم عناية
................................... 
ــــــم يجــــــز ــــــم يحــــــدثك بــــــه ول  مــــــا ل

 

ـــــر ع هـــــد   .................... أو قب
 

................................... 
 يث، وال إجازة، ولم يجز لك روايته،يعني ليست لك رواية بهذا الكتاب الذي وجدته ال بتحد

 فقــــــــر بخطــــــــه وجــــــــدي واحتــــــــرز  ...................................
 

أو في  ،أو قرأت بخط فالن ،وجدت ا،وحديث   اقديم   يعني قل: حسبما استمر عليه العمل
ما يقال: في الكتاب المنسوب لفالن،  اتصنيف لفالن إن كنت تجزم به، أو نسب لفالن، كثير  

ذا تأكدت من نسبته وعرفت أن نسبته إلى مؤلفهه صحيحة ال  ذا إذا لم تتأكد من نسبته، وا 
 تتردد، تقول: قال فالن،

 فقــــــــر بخطــــــــه وجــــــــدي واحتــــــــرز  ...................................
 

 وذكرنا من األمثلة قول عبد هللا بن اإلمام أحمد. ن يكتب أهل العلم: وجدت بخط فالن،كما كا
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 ""واحترز
 إن لــــــم تثــــــ  بــــــالخ  قــــــر وجــــــدي

 

 عنـــــــــــــــــه ......................... 
 

وبطريقتك التي ال  ،إن تثق بعلمك ،إن لم تثق بذلك الخط بالطريقة المشروحة في المكاتبة
أي: عن فالن، أو  "قر: وجدي عنه"أو بإخبار ثقة أن هذا خطه،  ،تشك في أن هذا خطه

فقل: وجدت  ا،ق بالخط بالطريقة المشروحة سابق  يعني وجدت إن لم تث "أو ا كر"بلغني عنه 
أو اذكر  ،عنه، أي: عن فالن، أو بلغني عنه، يعني ال تجزم أن فالن أنك وجدت بخطه

 "أو ا كر قير"، أو قامت البينة على أنه خطه يعني إن جزمت بأن هذا خطه ،وجدت بخطه
من غير جزم بصيغة إنه خط فالن  :أو وجدت بخط قيل "قير أو ظنني" بالشك بالتمريض

ن نزل ،أو ظننت ،التمريض المرتبة مرتبة الثقة بالخط عن  تيعني بناء  على غلبة الظن، وا 
 ك أنه خط فالن:فقل: وجدت بخط أش ،مرتبة الظن

 وكلـــــــــــــــــــــــــه منقطـــــــــــــــــــــــــع وا ول
 

 ................................... 
االنقطاع في مبادئ السند  وهو أولى؛ ألن ،أو معلق ،كل المروي بها بطريق الوجادة منقطع

 وبين المؤلف: الذي بينك
 وكلـــــــــــــــــــــــــه منقطـــــــــــــــــــــــــع وا ول

 

ــد شــيب وصــ      مــا ............... ق
 

أي: بوصل حيث قيل فيه:  ما" "قد شيب وص   إذا وثق بأنه خطه  ،األول إذا وثق بخطه
صاحب و  وجدت بخط فالن لما فيه من االرتباط في الجملة، لما فيه من االرتباط بين الواجد

فهي األصل فيها االنقطاع لكن فيها شوب اتصال، شوب  ،وزيادة قوة للخبر ،الجملةالخط في 
كأن يجد اإلنسان بخط  ،اتصال ال سيما من المعاصر، أما من وجد بينهما تباين في الزمن

شيخ اإلسالم الذي ال يشك فيه، هذا ما فيه اتصال، االنقطاع ظاهر، لكن إذا كان ال يشك به 
ن لم تصح الرواية ال ..،ك أنفال ش  متصلة إال أن العمل به الزم، نعم؟وا 

 ....طالب:..
 إذا كان بخطه الذي ال يشك فيه، نعم؟

 طالب:......
 ،، يعني عبد هللا بن اإلمام عرف الناس بخطه، يعني الوثائق، الوثائق الوصايانعمموجود 
ال غير موجبة؟ موجبة هذه مث ،والعقود موجبة ،واألوقاف لها، يعني إذا وجد وثيقة بخط فالن وا 

نكر، أو ادعى أحد أوالده أنه ليس ثم أُ  ، ثم شهد على هذا الخط أنه خط فالن،أنه أوقف كذا
على  اولذا يقول أهل العلم: أنه إذا وجد الوارث بخط أبيه الذي ال يشك فيه أن له دين   ؛بخطه

 فالن، قالوا: له أن يحلف على هذا الدين.
  ولوكلـــــــــــــــــــــــــه منقطـــــــــــــــــــــــــع وا

 

 مــــا وقــــد تســــهلوا قــــد شــــيب وصــــ    
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أي في إيراد ما يجدونه  "فيه بعن""عن" يعني عن فالن أي جماعة من المحدثين بنقله بصيغة 
قال فالن، يعني أنت  "وجدت"مكان  "قال"أو نحوها مثل  ،فأتوا بلفظ عن فالن ،بخط الشخص

تجزم بالقول إذا كنت تجزم  تنقل من كتاب لشيخ اإلسالم تقول: قال شيخ اإلسالم تجزم به،
والعنعنة إذا ثبتت  "قال"،ألن اللفظ  ؛"ه"وه ا دلسبصحة الكتابة إليه، لكن قال ابن الصالح: 

أو لقيه على الخالف بين اإلمامين في  ،وسلم من وصمة التدليس ،من معاصر لمن عاصره
 ابن الصالح يقول: لها باالتصال، السند المعنعن يحكم لها باالتصال، فكأنه سمع منه، يحكم

 ه..................... وهــــــ ا دلســــــ
 

 تقـــــــــــــب   إن أوهـــــــــــــم أن نفســـــــــــــه 
 

أي الشخص الذي وجد المروي  "أن نفسه"أوهم الواجد بأن كان معاصر ا له يعني تقبح إن 
يعني إذا قال: عن فالن، وأوهم الناس، أو أوهم القارئ، أو أوهم السامع أنه  "حدثه به"بخطه 
، حدثه به، أو له منه إجازة هه وجده بخطه ال شك أن هذه دلسالحال أن ه، وحقيقةحدثه ب

له، هذا ما فيه، االنقطاع ظاهر، وال يخفى على  ام، بأن لم يكن معاصر  بخالف ما إذا لم يوه  
، وال أجازه به ثه، بالرجوع إلى التواريخ والتراجم يعرف أنه ما حدَّ اولو كان مبتدئ   ،طالب العلم

 "أدى"و، : بعض جازفأي "وبعو أدى"
ا  ................................... دَّ ـــــــــــــــــــــــــــا ور   حـــــــــــــــــــــــــــدثنا أخبرن

 

، وأخبرنا، وهذا فقال في صيغة األداء: حدثنا ،ثم جازم ،يعني وجد بخط شخص ال يشك فيه
ا"حكاه القاضي عياض عن بعضهم  دَّ  ذلك على قائله، "ور 

 وقيــــــر: فــــــي العمــــــر إن المعظمــــــا
 

 مــــــــــالــــــــــم يــــــــــره وبــــــــــالوجوب جز  
 

، يعني من المحدثين "أن المعظما"بما تضمنه  "في العمر"يعني لكونه غير متصل  "وقير"
في  "بالوجوب"ولكن  ،على المرسل، ونحوهما مما لم يتصل اقياس   "لم يره"والفقهاء لم يرووه 
من أصحاب الشافعي، يعني إذا جزمنا  "بعو المحققين"أي: قطع  "جزما"العمل حيث ساغ 

وم به، ومن يروي عنهم ثقات، العمل بهذا الزم، مجز  ,وفالن ثقة ،كتاب بخط فالنبأن هذا ال
"بعو يعني في العمل ال اتصال الرواية  "وبالوجوب جزما" كما نجد في الكتب المدونة

 ،يعني القطع بالوجوب هو األصوب "وهو ا صوب"يعني من أصحاب الشافعي  المحققين"
ال ألدى إلى ي ال يتجه غيره في األعصار المتأخرةالقطع بوجوب العمل هو األصوب الذ ، وا 

 اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: "و بن إدري "تضييع بعض السنن 
ـــــين وهـــــو ا صـــــوب ـــــو المحقق  بع

 

 و بــــــــن إدريــــــــ  الجــــــــواز نســــــــبوا 
 

 :أي: جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك، فاجتمع في العمل ثالثة أقوال: المنع
 وقيــــــر: فــــــي العمــــــر أن المعظمــــــا

 

ــــــــره ........................  ــــــــم ي  ل
 

 ،والجواز ،المنع "و بن إدري  الجواز" ،"وبالوجوب جزما بعو المحققين"والوجوب  ،المنع
 والجوب.
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 جادة:النوع الثاني من أنواع الو 
ن يكـــــــــن ببيـــــــــر خطـــــــــه فقـــــــــر:  وا 

 

ن لــــــــم يحصــــــــر   قــــــــال ونحوهــــــــا وا 
 

ن  ، أو لم عض العلماء ممن عاصرتهيعني إن يكن ما تجده من مصنف لب كن ببير خطه"ي"وا 
، ماذا تقول ا، وجدت المغني مطبوع  مثال   ، أو مطبوعإما بخط غيره "يكن ببير خطه"تعاصره 

ن يكن بغير خطه فقل: قال، تقول: قال ابن قدامة، نعم قال فالن كذا،  :إذا أردت النقل؟ وا 
ن لم يحصر"ونحوها من ألفاظ الجزم   "وا 

 بالنســـــــخة الوثـــــــو  قـــــــر: بلبنـــــــي
 

ـــــــــه للفطـــــــــن   والجـــــــــزم يرجـــــــــى حل
 

أو صحة هذه  ،يعني إذا كننت ال تثق بهذه النسخة، إما ألن ثبوتها عن صاحبها فيه كالم
يعني مثل  ،والمقابلة فيه شيء، أو أن هذه المطبعة عرفت بأنها ال تهتم ،ودقة الناسخ ،النسخة

زء القراءة خلف ج"العنوان  ة"،جزء القراءة خلف الصال"من طبع كتاب اإلمام البخاري 
في  فماذا عن المحتوى؟ ؛، هل هذه المطبعة يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان خطأ"الصالة

طبعة يعتمد كتاب اإلمام البخاري، لكن مثل هذه الم "خلف اإلمام" جزء القراءة خلف الصالة؟!
ن لم يحصر"عليه؟ ما يعول عليها   "وا 

 بالنســـــــخة الوثـــــــو  قـــــــر: بلبنـــــــي
 

 ................................... 
 ،أو وجدت في نسخة من الكتاب الفالني كذا ،عن فالن أنه ذكر كذا

ـــــــــه للفطـــــــــن  ...................................  والجـــــــــزم يرجـــــــــى حل
 

ال يخفى العالم الذي  ،يعني لكن الجزم في المحكي لما يكون في هذا القبيل يرجى حله للفطن
وما أحيل عن جهته، يعني بعض الناس تعطيه نسخة  ،سقاطعليه في الغالب مواضع اإل

، ويستظهر هذه األخطاء ،ويقرأها ،مغلوطة، وقد يكون فيها إسقاط، ثم بعد ذلك يأخذ النسخة
 .ولو ما عنده أصل، الفطن يستطيع

لما تكلم على  "فينبغي االضطراب"قال ابن حجر:  م على حديث،الكال -مثال  –في فتح الباري 
، وكأنه رجح أحد ثم تكلم الحافظ ،وطرقه التي حكم عليها باالضطراب ،دهالحديث بأساني

فعلق المعلق قال: فينبغي أن ال اضطراب، وصوابها  "فينبغي االضطرابالطرق على غيرها "
 فينتفي االضطراب؛ ألنه ما في ال، ينبغي هذه ينتفي، وانتهى اإلشكال.

من دقة التصور وسبك  ،من الدقة وبعضهم عنده ،فالفطن يدرك مثل هذه األمور ويصحح
 ،فإذا اطلع على نسخة صحيحة ،أو جملة يسبكها ،الكالم بحيث لو كان السقط أكثر من كلمة

وعلقت  ،قرأت في المجلد األول ،الطبعة األولى من تفسير القرطبي ،وجدت موافقة، وفي نسخة
 ،الثانية من الكتابعلقت، لما وقفت على الطبعة بكالم نصف سطر؛ ألن الكالم ركيك عليه 

لكن ما وقفت عليها إال بعد، فإذا عليها نفس التعليق  ،وطبعة دار الكتب مطبوعة قبل والدتي
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بالحروف، يعني لو كانت عندي النسخة الثانية عرفت أنني نقلتها منه، فكما قال األول: قد 
العلم وأساليبهم، وله ألفاظ أهل ودربة في  يقع الحافر على الحافر، فإذا كان اإلنسان عنده خبرة

 في النظر في الكتب وتصحيحها يعني ال شك أنه قد ال يخفى عليه مثل هذا. -اأيض  –خبرة 
 .صلى هللا عليه وسلم وسلم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
  

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (93العراقي )الحافظ  شرح ألفية
 )كتابة الحديث وضبطه(

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
، وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 وأصحابه أجمعين.
 أما بعد:

لمعتاد أن يكون في الدورات الصيفية، فيستأنف درس األلفية على غير موعده المعتاد، كان ا
بأن المادة متعلقة  اإلنهاء الكتاب؛ ألهميته، وحاجة طالب العلم إليه، علم   لكنه قدم استعجاال  

، ولم يبق إال ُملح هذا العلم ومكمالته، أما أصوله اانتهت يعني تقريب   ،بهذا الفن، علوم الحديث
ها في هذا العلم فالغالب أنه انتهى، يعني ما بقي إال والقواعد التي يعتمد علي ،التي يبنى عليها

ال فأصول الرواية انتهت، يعني ما يحصل به  كما يعبر عنه أهل العلم بالملح المكملة، وا 
إن -يشرح  مما وغيره ،التصحيح والتضعيف فرغنا منه، وبقي اآلن ما يتعلق بالتدوين والضبط

 فترة أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب. ولعلنا نحتاج إلى ،في هذه الفترة -شاء هللا
 سم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام.
ه. -رحمه هللا-قال الحافظ العراقي   تعالى: كتابة الحدي  وضبط 

 وضبُطه.
 أحسن هللا إليك.

 كتابة الحدي  وضبط ه:
 واختلف الصحاب.

يعني هذا بالنسبة للعطف على المتضايفين يورث مثل هذا، العطف على المتضايفين يورث 
مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الشيخ؛ ألن الواو كما تعلمون عاطفة، والمعطوف هل هو تابع 

نما للمضاف فيرفع، أو تابع للمضاف إليه ف يجر؟ وليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا، وا 
المعنى والسياق هو الذي يحدد، ومثله جميع التوابع، فإذا قلت: مررت بغالم زيد الفاضل، هذا 
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ال المضاف إليه؟ أليهما؟  ال يستطيع أحد أن يجزم، ال سيما فإشكال، الفاضل نعت للمضاف وا 
بالحرف، لكن السياق هو الذي يحدد، فإذا كان  وأنه موافق للجزأين في اإلعراب، فزيد مجرور

ن كان الحديث والسياق لغالمه فالتابع له، وهنا كتابة الحديث  الحديث عن زيد فالوصف له، وا 
ه، العطف على نية تكرار العامل، يعني ال بد أن يكون المعنى كتابة الحديث  إذا قلنا وضبط 

ذا قلنا: كتابة الحديث وضبُطه  فالمقصود كتابة الحديث وضبط الحديث، وكتابة ضبطه، وا 
 نعم.

 كتابة الحدي  وضبطه
  تبـــــــــــا اواختلـــــــــــف الصـــــــــــحاب و 
ــــــــدَ  ــــــــى الجــــــــواز بع ــــــــالجزمعل  هم ب

 عجــــــــام مــــــــا يســــــــتعجمإوينببــــــــي 
ـــــــــــ   ابتـــــــــــداء ـــــــــــه ل  وقيـــــــــــر: كل

 فــي ا صــر وفــي الهــاما مــع وليــك
ــــــــــــــ ــــــــــــــره الخــــــــــــــ  ال  قي  إ دويك

 وشــــــــره التعليــــــــ  والمشــــــــ  كمــــــــا
  ويـــــــنق  المهمـــــــر   الحـــــــا أســـــــف 

 فوقــــــــــــــــه ق مــــــــــــــــة أقــــــــــــــــوالأو 
 وبعضـــــــهم يخـــــــ  فـــــــو  المهمـــــــر
ــــــــــــــزا ــــــــــــــز راو مي ــــــــــــــى برم ن أت  وا 

 وارتضــــــى وتنببــــــي الــــــدارة فصــــــ   
 وكرهــــــوا فصــــــر مضــــــا  اســــــم هللا
 واكتــــــــــــب ثنــــــــــــاء هللا والتســــــــــــليما
ــــد ــــي ا صــــر وق ن يكــــن أســــق  ف  وا 
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــد بالرواي ــــــــــــــــــه قي  ةوعل
 والعنبــــــر  وابــــــن المــــــديني بيضــــــا
ــــــــ فا ــــــــا والح ــــــــز له ــــــــب الرم  واجتن

 

 جمــــــــا فــــــــي كتبــــــــة الحــــــــدي  واإل 
 لقولــــــه: اكتبــــــوا وكتــــــب الســـــــهمي
 وشــــــكر مــــــا يشــــــكر   مــــــا يفهــــــم

 أكــــــــــــــدوا ملتــــــــــــــب  ا ســــــــــــــماءو 
 تقطعيــــــــه الحــــــــرو  فهــــــــو أنفــــــــع

ــــــــــــ ــــــــــــ لضــــــــــــي  ر  أو لرحَّ  ال ف
ـــــــــراءة إ ا مـــــــــا هـــــــــ رما  شـــــــــر الق
ـــــب  اك الحـــــر  تحـــــي مـــــث   أو كت

ــــ  الســــين صــــف   ــــبعو نق ــــالوا اوال  ق
ــــــر ــــــالهمز تحــــــي يجع  وبعضــــــهم ك
ــــــــــــر أن   يرمــــــــــــزا  مــــــــــــراده واختي

ــــــى يعرضــــــاإغفالهــــــا  ــــــب حت  الخطي
ـــــا  مـــــا تـــــ ه ـــــه بســـــطر إن ين  من
 مـــــــــع الصـــــــــ ة للنبـــــــــي تعظيمـــــــــا
 خولــــف فـــــي ســــق  الصـــــ ة أحمـــــد

ــــــــع نق ــــــــم ــــــــط ــــــــا رووا حكاي  ةه كم
 عجـــــــــال وعـــــــــادا عوضـــــــــالهـــــــــا إل

 تكفـــــــى امنهـــــــا صـــــــ ة أو ســـــــ م  
 

، وعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 ن.وأصحابه أجمعي

 "كتابة الحدي  وضبطه"الناظم الحافظ العراقي:  -تعالى رحمه هللا-أما بعد: فيقول المؤلف 
 يعني تدوين الحديث.
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، "أمة ))أمة أمية، ال نكتب، وال نحسب((: -عليه الصالة والسالم-العرب كما قال النبي 
مكتوب، لكن معولهم أمي، ال يقرأ وال يكتب، ال يقرأ ال -عليه الصالة والسالم-، والنبي أمية"

على الحفظ، وهذا هو األصل في الرواية، كما تقدم في الطريق األول من طرق التحمل، الذي 
هو السماع من لفظ الشيخ، هذا هو األصل، ودرج على ذلك العرب في جاهليتهم، وفي أول 

اظ من اإلسالم، وتميزوا بالحفظ، فكانوا يحفظون الكالم الطويل الذي يشتمل على غريب األلف
كثير، كثير منهم يحفظ من مرة، وحفظ ابن عباس قصيدة عمر بن الأو ثالث ب ،أو مرتين ،مرة

أبي ربيعة خمسة وسبعين بيت من مرة، والعرب كان اعتمادهم على الحفظ، وهكذا، من يعتمد 
على شيء يضبطه ويتقنه، وكان الناس إلى وقت قريب معولهم على الحفظ، كثير من العامة 

وال يفوته  ،وغيرهما من األعمال دون كتابه ،ويتذكرها في أمور تجارته وزراعته ،رهيضبط أمو 
شيء، وال يفوتهم شيء، والذي يعتمد على الحفظ تجد حتى من العامة يحفظ األرقام، ويحفظ 
األسماء، ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة ضعف الحفظ، ومن 

كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وغيره،  ،نهي عن الكتابة في أول األمرأجل ذلك جاء ال
غير  اسوى القرآن، ومن كتب شيئ   ا))ال تكتبوا عني شيئ  : -عليه الصالة والسالم-من قوله 

كل هذا محافظة على هذه الغريزة، غريزة الحفظ، والصفة الثابتة التي تسمى  القرآن فليمحه((
ات والملكات، بأن الملكة هي الصفة الثابتة الراسخة، هذه ملكة، ملكة، أن يفرق بين الصف

 .اأحفظ من عمرو، والعكس أحيان  ا ملكة الحفظ، والناس متفاوتون فيها، تجد زيد  
الناس يتفاوتون في هذه الحافظة، واإلنسان في مراحل عمره تتفاوت عنده هذه الحافظة، قد 

والزيادة بالمعاناة، فقد يكون  ،ثابت، وتقبل التنميةوقد تنقص؛ ألنها ملكة أصلها غريزي  ،اددتز 
اد دويكثر منه فتز  ،اإلنسان في أول أمره ضعيف في الملكة الغريزية األصلية، ثم يعاني الحفظ

وتنشط عنده هذه الملكة، كما أن الصفات كذلك، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، وغيرها،  ،عنده
هو مكتسب، تنمو هذه الملكة بالتنمية والمعاناة، وقد يعني منها ما هو غريزي، ومنها ما 

تضعف باإلهمال، تضعف باإلهمال، وهذا واقع، في مراحل العمر ال شك أن الصغر مع فراغ 
ولذا يقولون: التعلم في الصغر كالنقش في  ؛البال عن المشاغل في الغالب أقوى في الحفظ

لمرحلة يعين على الحفظ، فالمرحلة األولى الحجر في الغالب؛ ألن الفهم وهو مرحلة تلي هذه ا
ولو لم يفهم، يفهم فيما بعد، وهذا  ،ي هي مرحلة الصبا والطفولة ينبغي أن تستغل بالحفظتال

لكن  حفظنا أشياء ما ندري ما معناها؟ يعني في المرحلة االبتدائية ،ومر بغيرنا ،مر بنا
درس المتون كاأللغاز، ومع ذلك في عرفناها فيما بعد، وكذلك في المرحلة المتوسطة، كنا ن

وفهمناها فيما بعد، هذا ال يضر، يعني الدعوات التي تدعو إلى أن  ،النهاية صارت موجودة
الطفل ال يعلم إال ما يفهم، هذه ليست بصحيحة، هذا تضييع لعمره من غير فائدة؛ ألن الفهم 

ن، ورأينا فلتات يعني يأتي عنده ضعيف، فانتظار الفهم بالحفظ هذا تضييع للوقت، ونسمع اآل
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صبي في الخامسة في السادسة يحفظ، يعني صبية في الرابعة سمعنا منها سلم الوصول 
وال تكتب، ما تعرف الحروف، لكن لقنت فتلقنت، فمثل  ،للشيخ حافظ الحكمي، حفظ، ال تقرأ

ت ، فإذا قلَّ هذا السن ينبغي أن يستغل بالحفظ، إذا تقدمت به السن ال شك أن الفهم يقوى عنده
واستغل الحفظ مع الفهم اجتمع عنده أركان التحصيل، مع النية الصالحة، ثم بعد  ،مشاغله

ومجتمعه بتكاليف  ،ويكلف من قبل أهله ،تناط به أعمال ،ذلك تأتي العوارض والعوائق، يتزوج
فتمكن،  ،اخاوي   ا: العلم وجد قلب  ال شك أنها تعوقه، تضعف عنده الحفظ لوجود المعارض، أوال  

بأمور أخرى، وحينئٍذ يضعف، يضعف في هذا السن لوجود  مشغوال   لكنه اآلن وجد محال  
المعارض، وأما الضعف المالحظ فيكون في المراحل األخيرة من العمر، إذا بدأت القوى كلها 

 تضعف.
 ا،شاب  أو  ا،الماوردي يرى أن الحفظ ال يزيد وال ينقص، الشخص حافظته واحدة سواء  كان صبي  

ه، أشار إلى هذا في أدب ، على وتيرة واحدة، وهذا الكالم الواقع يرد  ..، مااأو شيخ   ،أو كهال  
نما هو  الدنيا والدين، لكن الواقع يرده، هو يقول: إن الضعف ليس بسبب ضعف الحافظة، وا 
لوجود المعارض، نعم وجود المعارض مؤثر، والحافظة كغيرها، الحافظة كغيرها، السمع 

البصر يضعف، القوى كلها تضعف، العقل يضعف، يعني إذا تعدى مرحلة الكهولة  ،يضعف
وبدأ يرد إلى أرذل العمر إلى أن يفقد كل شيء، ال، الماوردي يقول: ال، هو  ،إلى الشيخوخة

على وتيرة واحدة إلى آخر عمره، إال من أصيب بآفة أذهبت عقله، هذا ليس الحديث عنه، 
 وال غيره. ،الف فيه ال ماورديوهذا ال يمكن أن يخ

 :على كل حال على اإلنسان أن يحرص على الحفظ، فالحفظ هو العلم في الحقيقة، يعني
 لاااااااااايس العلاااااااااام مااااااااااا حااااااااااوى القمطاااااااااارُ 

 

 باااااااااااال العلاااااااااااام مااااااااااااا حااااااااااااواه الصاااااااااااادر 
 

القمطر الدواليب التي تحفظ فيها الكتب، يعني االعتماد على الكتب، هذا ليس بعلم، نعم هو 
يبة من الفعل ال بالفعل، بمعنى أن اإلنسان لو ابتعد عن كتبه صار إذا سئل ما علم بالقوة القر 

ذا أراد أن يحدث ما استطاع، إذا كان عمدته ومعوله على الكتب، فعلى اإلنسان أن  ،أجاب، وا 
أضعف الحفظ، وقلنا: إن النهي  االعتماد على الكتابة ال شك أنهايكون معوله على الحفظ، 

ن النهي خشية أن يلتبس الحديث : إكما قال أهل العلم اهذا، وأيض   في أول األمر بسبب
بالقرآن، خشية أن تضعف الحافظة لالعتماد على الكتابة، أو خشية أن يلتبس الحديث 
بالقرآن، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، واستقر اإلجماع على جواز الكتابة، وبعد أن كان الناس 

تسعفهم؛ العتمادهم عليها، اعتمد كثير منهم على  والحافظة عندهم ،معولهم على الحفظ
الكتابة، فالنتيجة أن الحافظة ضعفت، يعني اإلنسان الذي يعتمد في حفظ األرقام على ذاكرته 
يستحضر هذه األرقام متى شاء، لكن من دون الرقم في مذكرته، لو قيل له بعد دقيقة: أعد 
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ولذلك تجد  ؛لحفظ مهم في الحفظ، القصد إليهالرقم، ما استطاع، ما يستطيع؛ ألن القصد إلى ا
وفي النهاية إذا قيل له: أعد، ما  ،في رمضان امن الناس يسمع دعاء القنوت يردد مرار   اكثير  

في صالة الجمعة يسمع من الخطيب كلمات تكرر في كل خطبة،  أعاد، تسمع المصلي مثال  
ال شك أنه يهتم به، فيثبت عنده، لكنه لم يقصد حفظها، ما قصد الحفظ، لكن لو قصد الحفظ 

وبعد ذلك استقر اإلجماع على جواز الكتابة، والنتيجة ما سمعتم، يعني كان الصدر األول 
وأجمعوا  ،يتميزون بالحفظ، وفيهم األئمة الحفاظ الكبار، ثم بعد ذلك تتابع الناس على الكتابة

والرواية منه  ،عند أهل العلمفضعفت الحافظة، والكتاب أحد نوعي الضبط، وهو معتمد  ،عليها
صحيحة، لكن اإلنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعد عنه ما استطاع أن يستحضر، إن 

أو شيء ضعف في  ،أو تعدى عليه أحد بتغيير ،أو احترق اختلط، إن حرف كتابه ،تلف كتابه
 روايته بسبب هذا التغيير.

أواخر الحادي عشر، جاءت الطباعة،  وأ ،استمر الناس على الكتابة إلى القرن الثاني عشر
يعني في القرن الحادي عشر جاءت الطباعة، فماذا حصل؟ تخوف المشفقون من أهل العلم 
على العلم بسبب الطباعة، فأفتى بعض شيوخ األزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: 

شفقة على العلم، لماذا؟ اطبعوا تاريخ، أدب، لغة، أما الكتب الشرعية ال تجوز طباعتها، هذا 
ومضعفة  ،أو طالب العلم يتولى كتابه بنفسه مضعفة للعلم ،والعالم ،ألنه إذا كانت الكتابة

للحفظ، فماذا عن الطباعة ويتوالها غيرك، يعني أنت احتجت إلى كتاب، قبل الطباعة ماذا 
أو تنسخ الكتاب  ،تصنع؟ إما أن تستعير الكتاب وتديم النظر فيه، إلى أن تحفظ ما تحاج منه

ذا كتبته على أن الكتابة أضعف من الحفظ الكتابة ترسخ الحفظ، يعني معين على  تكتبه، وا 
التحصيل، نعم ليست بدرجة الحفظ لكنها دونه، وهي مع ذلك أفضل بكثير من أن تشتري 

، ، آحاد الطالب اآلن يملك مكتبة كبيرة، يعني عموم طالب العلم عندهم مكتباتاالكتاب جاهز  
، مائة دالوب فيه اوبذلت الكتب، تجد طالب العلم عنده عشرين دالوب   ،لما تيسرت الطباعة

عن كونه يعرف  ألوف المجلدات، لكن لو تقول له: عدد أسماء هذه الكتب ما استطاع، فضال  
ولو على سبيل اإلجمال، يعني بعض الناس عنده حرص، إذا اشترى  ،محتوى هذه الكتب
عن الكتاب، هذا طيب، لكن بعض الناس يشتري  اتام   اوأخذ تصور   ،بالكتاب تصفح الكتا

 ،طالب علم اشترى فتح الباري  ، وهذا آخر عهده بالكتاب، تصورواويرص بها الدواليب ،تركات
واحتاج إلى  ،أربعين سنة ما فتح الكتاب، لكن لو ما وجدت الطباعة ،وجلس عنده ثالثين سنة

ذا قرأ في  ،ويقرأ ،وينظر ،اذا يصنع؟ إما أن يستعير الكتابكالم الحافظ على هذا الحديث م وا 
 إذاشيء ال يمكث عنده؛ ألن بقاء الكتاب ال شك أنه يطيل األمل في قراءته، الكتاب موجود، 

قال: اليوم أنا مشغول بعده، لكن  ؛، إذا جاء الغدا، غد  -إن شاء هللا-ما حرص عليه اآلن بكرة 
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لمدة خمسة أيام، ال بد أن تنظر فيه هذه المدة، صاحب  هستعير إذا كان الكتاب ما هو لك، م
 الكتاب لن يصبر أكثر من ذلك، فهذا هو السبب في ضعف التحصيل عند طالب العلم.

تيسير الحصول على الكتب، تيسر الحصول على الكتب ال شك أنه صار على حساب 
ون، منهم الحريص، ومنهم وهم يتفاوت ،التحصيل، استمر الناس في معاناة الكتب المطبوعة
الكتب إذا احتجت مسألة رجعت إلى  ..،المفرط، إلى أن جاءت هذه اآلالت، هذه اآلالت

الكتاب، رجعت إلى الكتاب، وتجد قبل الوقوف على هذه المسألة مسائل تستفيد منها، لكن 
تطلع ماذا عن هذه اآلالت التي ال يعترضك أي مسألة غير المسألة التي تريدها بضغطة زر 

على ما تريد، ثم خالص، تغلق اآللة، استفدت هذه المسألة، لكن الذي يحصل بمثل هذا 
وهذه السهولة ال شك أنه عرضة للنسيان؛ ألن الشيء الذي يؤخذ بسرعة بسهولة يفقد  ،اليسر

بسرعة، هذه سنة إلهية لكن الشيء الذي يؤخذ بمعاناة وتعب ال شك أنه يثبت، مثال ذلك: 
ومشيت، بعد كم سنة يقال  ،وجدته في أول دالوب وأخذته فذهبت إلى المكتبة ااحتجت كتاب  

لك: كيف حصلت على هذا الكتاب؟ ما تدري، لكن لو أن هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبات، 
ودرت مكتبات البلد كلها ما وجدته، ثم راسلت، ثم كذا، ثم وقفت عليه في غير مظنته، تجد أن 

نك، يعني قد ال يحتاج إليها مثل األمور، لكنها مثال للمسائل العلمية، هذه المعاناة ثابتة في ذه
ويعتمد على هذه اآلالت  ،المسائل العلمية إذا لم تتعب عليها فإنك تفقدها بسرعة، والذي يعول

 ة للزوال، علمه عرضة للزوال، نعم؟ال سيما إذا لم يكن في تحصيله متانة فال شك أنه عرض
 ..طالب:....
وعلى رأسهم  ،وال يقرءون  ،وقت الحديث ال شك أنه موجود، يعني، ال يكتبون  ،موقت الكال

، فإن كان المراد به ى الخالف في المراد بمعنى األمية، وعل-عليه الصالة والسالم-النبي 
ن كان  ؛عدم القراءة والكتابة كما هو الشائع فهو وصف ارتفع في الغالب، في الغالب ارتفع، وا 

 فالوصف الزم. ؛-عليه الصالة والسالم-ساب إلى النبي األمي المراد به االنت
تبعهم، حاب جمع صاحب، واألتباع يعني من الص    "وا تبا "بكسر الصاد  حاب""واختلف الص   

كما أنه إذا التحقت به  ،حاب بكسر الصاد أفصح من فتحهاالص   اختلف الصحابة والتابعون، و 
 يعني في كتابته: "وا تبا  في كتبة الحدي "بة احالتاء الفتح أفصح من الكسر، الصَّ 

................................... 
ــــــــالجزم ــــــــدهم ب ــــــــى الجــــــــواز بع  عل

 

 فــــــــي كتبــــــــة الحــــــــدي  واإلجمــــــــا  
................................... 

 

عليه -سخ بقوله يعني استقر اإلجماع على جواز الكتابة، وحديث أبي سعيد الذي ذكرناه نُ 
رجل من أهل اليمن سمع الخطبة النبوية،  ))اكتبوا ألبي شاه((عام الفتح:  -والسالم الصالة

 "وكتب السهمي" ))اكتبوا ألبي شاه((: -عليه الصالة والسالم-فقال: اكتبوا لي، فقال النبي 
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عبد هللا بن عمرو بن العاص السهمي، كان يكتب، قال أبو هريرة: "ليس أحد من أصحاب 
وال  ،من عبد هللا بن عمرو فإنه كان يكتب اأكثر مني حديث   - عليه وسلمصلى هللا- رسول هللا

في الكتابة فأذن له، فهذا دليل على أن حديث  -عليه الصالة والسالم-واستأذن النبي  ،أكتب"
رفعه معلول، والمرجح وقفه  ،أبي سعيد منسوخ، وبعضهم يقول: إن حديث أبي سعيد معلول

ال، هذا الكالم ليس بشيء، هذا  جه، ولو كان رفعه ثابت ا لخرجه!خر بدليل أن البخاري لم ي
الكالم ضعيف، حديث تخريج مسلم له يكفي، التصحيح، وليس كل األحاديث الصحيحة 
 ،خرجها البخاري، وترك من الصحاح أكثر كما قال، كتب بعض الصحابة وكثير من التابعين

لعزيز الخليفة الراشد حيث أمر ابن شهاب ثم جاء التدوين الرسمي الذي تبناه عمر بن عبد ا
-ي عهد الخليفة الراشد عثمان فالزهري أن يكتب السنة؛ لئال تضيع، وأما القرآن فقد كتب 

، وأمن من التباس القرآن بغيره، فأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب -وأرضاه رضي هللا عنه
وظة في الصدور؛ ألن العصر على األقطار، مع أنها محف -اأيض  –أن يكتب السنة، ووزعت 

 القرن األول جيل حفظ. ،األول
 "وكتب السهمي"

 وينببــــــــي إعجــــــــام مــــــــا يســــــــتعجم
ـــــــــــ   ابتـــــــــــداء ـــــــــــه ل  وقيـــــــــــر: كل

 

ر مــــــا ي شــــــك ر   مــــــا يفهــــــم   وشــــــك 
 وأكــــــــــــــدوا ملتــــــــــــــب  ا ســــــــــــــماء

 

وكانت الحروف غير منقوطة في العصر األول،  ،ينبغي إعجام ما يستعجم، اإلعجام هو النقط
ال كانت كلها مهملة، ويقال: إن أول  ،والحاء ،ن الجيموكيف يفرق بي والخاء؟ يفرق بالسياق، وا 

، -نسأل هللا العافية-من نقط المصاحف الحجاج، وله عناية بالقرآن، مع ما عنده من ظلم 
 .أو أمره بإعجام القرآن، نقط الحروف المعجمة ،أو فعله ،ومن ذلك أمره ،لكن له عناية بالقرآن
 مــــــــا يســــــــتعجم وينببــــــــي إعجــــــــام

 

 ................................... 
أو بالشين المعجمة،  ،اإلعجام هو النقط، ولذلك يفرقون في الضبط يقولون: بالسين المهملة

 فدل على أن مرادهم باإلعجام النقط.
أن هناك حروف يجوز إهمالها، هل هذا  "ينببي إعجام ما يستعجم": -رحمه هللا-كالم الناظم 

ال ال؟ ينبغي إعجام ما يستعجم، المفهوم األول: أن هناك حروف معجمة ال  ،كالمهمفهوم  وا 
يعني ما يكون بالنسبة للقارئ كالكالم األعجمي بحيث ال يفهم  ،تعجم، إنما يعجم ما يستعجم

ال ما هو بظاهر؟ هذا فهم. ،بغير إعجام، ظاهر  وا 
 أو نقول: إن المراد بقوله:

 وينببــــــــي إعجــــــــام مــــــــا يســــــــتعجم
 

 ................................... 
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معنى ينبغي؟ يعني  ماأن ما يستعجم هي الحروف المعجمة، لكن إذا قلنا بهذا الفهم، 
ينبغي، فما معنى قوله: ينبغي، يستحسن إعجام  :إذا قلنا ،ستحسن، ال يلزم، يعني ليس بالزميُ 

ال ما هو بالزم؟ما يستعجم؟ يعني النقط ليس بالزم؟ الزم  نعم؟ ، وا 
 .....طالب:.
 النقط؟
 .... ..طالب:

 يعني يجوز أن تترك الجيم بدون نقطة؟
 .اطالب: كتابة   نطق  

 نعم؟
 .. ..طالب:..

 اآلن يجوز أن نكتب الجيم بال نقطة، يعني حاء مهملة؟
 ....طالب:..

 ألن ينبغي معناها يستحسن، نعم. إذن معنى ما ينبغي؛
 هنا. ينببيـ "المقصود بما  :طالب: يقال

واإلشكال هنا أنه لو قال: يجب، الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل 
شرعي، والدليل انقطع قبل اإلعجام؛ ألن اإلعجام حصل في عهد الحجاج، الدليل انقطع من 
الكتاب والسنة انتهى، ما في دليل على الوجوب، إال أن االستدالل بالقواعد الشرعية على 

ة، ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، يعني كيف تقرأ النصوص بغير إعجام، الوجوب ظاهر 
يعني ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، يعني من يلزمه التعلم؛ ألن التعلم فرض كفاية، وال 
يتم هذا التعلم إال باإلعجام، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وكأنه تحرى في هذه اللفظة 

ن كانت  ،يكون قد قال على هللا بغير علم، لكن ظاهر يعني مسألة اإلعجام خشية من أن وا 
أو ما  ،، سواء  نقطاون الكالم عاديسوا بحاجة إلى اإلعجام، يعني يقرؤ متأخرة الصدر األول لي

هو  هوالنحل باسقات، قالت امرأة: السعات؛ ألن ،نقط، والسياق يدل، يعني لما قرأ القارئ 
م يفهمون من خالل السياق، ما يحتاجون إلى نقط، بعد ذلك احتاجوا إلى المناسب للنحل، فه

 ااآلن ما يمكن يقرأ كتاب بالحروف المهملة، إذا كانت حروف  يعني اإلعجام، والحاجة ماسة، 
ويراد بها المعجمة، ما يمكن يقرأ، افترض أن األلفية ما فيها نقط، كيف تقرأ اختلف؟  ،مهملة

خالل السياق، لكن كثير منها ما يتضح، كيف يقرأ الكتاب، بعض الكلمات واضحة من 
الحرف المعجم كيف يقرأ وهو مهمل؟ ال سيما وأن صور الحروف متشابهة، دعنا ممن عمد 

ألفه بالحروف المهملة، يعني يوجد تفسير كله بالحروف المهملة، هذا لو أعجم ، فإلى كتاب
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، الكتاب من أوله إلى آخره بالحروف ..هفسد معناه؛ ألن المؤلف قصد أن يكون التأليف كل
 ،، لكن المقصود كتاب فيه حروف مختلفة، منها المعجمالمهملة، لو أعجم هذا الكتاب فسد
 ومنها المهمل، فيلزم إعجام المعجم.

 وشــــــكر مــــــا ي شــــــك ر   مــــــا يفهــــــم  ...................................
 

غير المشكلة ال تشكل، يعني هل هناك من داع لضبط ل، أما الكلمة كَ شْ الكلمة المشكلة تَ  يعني
وسكون األلف، وفتح الالم في قال؟  ،وسكون الالم، وفتح القاف ،بفتح القاف" قام"و "قال"،

نحتاج إلى مثل هذا؟ هل نحتاج إلى ضبطه؟ يمكن أن تنطق هذه الكلمة بغير هذا اللفظ؟ ما 
بطها، لكن بعض األلفاظ نحتاج إليها، ال سيما األسماء؛ ألن المتون يمكن، فال نحتاج إلى ض

ال َلمي، مي، سَ والنسب ُسلَ  ،قد يستدل على ضبط الكلمة بما قبلها وما بعدها، لكن األعالم
قد يوجد ما يشكل في  -اأيض  –وما بعدها، إال أنه  ،المراد إال بالضبط، بمعرفة ما قبلهايعرف 

 ه.المتون، فنحتاج إلى ضبط
 وشــــــكر مــــــا ي شــــــك ر   مــــــا يفهــــــم  ...................................

 

يعني يشكل الجميع، يعني ال بد من شكل كله، لماذا؟ ألن  "وقير: كله"يعني من غير شكل 
كل على الجادة، ما ما شُ  كامال   اقوله: ال ما يفهم، الفهم نسبي، يعني هناك قارئ قد يقرأ كتاب  

لمة، قارئ دونه في المنزلة يحتاج إلى ضبط ما نسبته عشرة بالمائة من يحتاج إلى شكل أي ك
دئ يحتاج إلى أن الكتاب، وثالث يحتاج إلى ما نسبته عشرين، إلى أن تصل إلى حد قارئ مبت

 يعني لطالب علم مبتدئ. "ل   ابتداء"يعني يشكل كُله  "وقير: كل ه"يشكل له كل شيء 
ـــــــــــ   ابتـــــــــــداء ـــــــــــه ل  وقيـــــــــــر: كل

 

 ................................... 
أو من كتب المتقدمين،  ،أو من كتب المتوسطين ،من كتب المبتدئين اوعلى هذا لو طبعنا كتاب  

، اضبطها كلها بالشكل؛ ألنه ألف لذي ابتداء، المنصوص كتاب المبتدئين األجرومية مثال  
لطالب الذي يقرأ في عليه هنا، لكن القطر يحتاج إلى أن تضبطه كله، وقد تقدم أن هذا ا

آخر يعينه على الضبط، ما يحتاج إال أن تضبط المواضع التي تشكل على  االقطر قرأ كتاب  
طالب هذا المستوى، األلفية، النظم نعم يحتاج إلى مزيد عناية ما هو مثل النثر، النثر سلس، 

 ،، المفصللقطر مثال  فوق ا ابينما النظم يحتاج إلى مزيد عناية، لكن لو فرضنا أننا طبعنا كتاب  
 نحتاجه في األجرومية؛ ولذا قال: من هذا، ال نحتاج في الضبط مثل ما ، أو شيئ اأو الكافي

ـــــــــــ   ابتـــــــــــداء ـــــــــــه ل  وقيـــــــــــر: كل
 

 ................................... 
، أو نقض التأسيس ،أو درء تعارض العقل والنقل ،لكن ما نعمد إلى مثل علل الدارقطني

ال ما شكلت،  ،ول: يمكن يقرأ مبتدئ، المبتدئ ال هو بفاهم سواء  شكلتنقونشكله كله،  وا 
وشكل الكتاب كله ال شك أنه متعب، وتعب ليس وراءه هرب؛ ألن المفترض أن هذا الكتاب 

 إنما يقرؤه من يحسن الضبط، وليس بحاجة إلى أن يضبط له.
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ـــــــــــ   ابتـــــــــــداء ـــــــــــه ل  وقيـــــــــــر: كل
 

 وأكــــــــــــــدوا ملتــــــــــــــب  ا ســــــــــــــماء 
 

المؤتلف والمختلف، متفق ومفترق، وغيرها، كلها أسماء يلتبس بعضها  تلتبس: األسماء التي
وهذا  ،أو بالحروف ،ببعض، فتحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، إما بالشكل بالحركات

وسكون المعجمة إلى آخره، وقد  ،بفتح المهملة ستعمل في كتب أهل العلم، يقول لك:م
 يضبطون الكلمة بالمقابل.

ان، يحتاج أن يقولون: حرام بفتح الحاء والراء المهملتين؛ لئال يشتبه بالخاء، حرام بن عثم
والزاي، أو بالحاء والزاي، حزام، أو خزام، كلها مستعملة، لكن أخصر من ذلك قولهم، وأدرج، 

يقرأ  ضد الحالل، حرام بلفظ ضد الحالل؛ ألنه بالفعل حرام مهمل يمكن أن وأسلس: بلفظ
أو  ،وقعت عليه ،تأثر الكتاب، ال شك أنه وارد، يعني سواء من حشرة أو خزام؛ ألن ،حزام

 أو شيء من هذا فتأثر الورق. ،رطوبة
 المقصود أن مثل هذه األمور الضبط ال بد منه.

................................... 
 

 وأكــــــــــــــدوا ملتــــــــــــــب  ا ســــــــــــــماء 
 

الالم  "وليك في ا صر" لب الكتاب، الضبط في صلب الكتابيعني في ص "وليك في ا صر"
ال  ،هذه ليك، تعليل يعني في صلب  "وليك في ا صر"أمر؟ أمر بدليل أنها جزمت الفعل وا 

الملتبسة، في صلب الكتاب، وفي الهامش يعني تضبط الكلمة في صلب الكتاب ال سيما 
  "مع تقطيعه الحرو  فهو أنفع"في الحاشية  "وفي الهاما"الكتاب تضبطها 
 صــر وفــي الهــاما مــعوليــك فــي ا 

 

 تقطيعــــــــه الحــــــــرو  فهــــــــو أنفــــــــع 
 

، هذا في المخطوطات، يميالهج -يعني مر ذكر-يعني في فتح المغيث للسخاوي كلمة 
الهجيمي مر في كالم السخاوي، فضبطوه بضم الهاء، وفتح الجيم، ضبطوا الكلمة في 

وا هذه الحروف، الصلب، وفي الحاشية كتبوه بالحروف المقطعة، هاء وجيم إلى آخره، وضبط
لماذا نحتاج إلى التقطيع، مع تقطيعه الحروف؟ فهو أنفع، يعني مزيد في الضبط واإلتقان؛ 

ا ما  مع غيره من الحروف، لكن األن الحرف قد يلتبس بغيره إذا كان مقرون   إذا كان منفرد 
 التبس بغيره:

 وليــك فــي ا صــر وفــي الهــاما مــع
ــــــــــــــ ــــــــــــــره الخــــــــــــــ  ال  قي  إ دويك

 

 و  فهــــــــو أنفــــــــعتقطيعــــــــه الحــــــــر  
ــــــــــــ   لضــــــــــــي  ر  أو لرحــــــــــــال ف

 

يعني تصغير الحرف مكروه عند أهل العلم، لماذا؟ ألنه قد يحتاج شخص نظره  "الخ  الدقي "
الكاتب نفسه بعد أمد، فال يستطيع قراءته، قد يقول  هضعيف لقراءة هذا الكتاب، وقد يحتاج

هذا الكالم؟ ما عندهم نظارات،  قائل: إن النظارات تحل اإلشكال، لكن عندهم نظارات يوم قلنا
رأى بل قال البن عم حنبل بن إسحاق، نهاه عن الكتابة بالخط  -رحمه هللا-واإلمام أحمد 
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وعانينا الكتابة في أول  ،زاولنا الكتابة نحن الدقيق، فقال: أحوج ما تكون إليه يخونك، يعني
وصرنا  ،سر هللا النظاراتي، ال هااألمر أيام الطلب اآلن ما نستطيع نقرأ، كتابتنا ما نقدر نقرأ 

ال لوال النظارات كان ما استفدنا منه  ا، فيخونه، ولذلك صرحوا بالكراهة:نقرأ، وا 
ــــــــــــــدقي  إ  ــــــــــــــره الخــــــــــــــ  ال  ويك

 

 لضــــــــــــــــي  ر  ................... 
 

من أن تجعل في السطر بيت واحد، إذا  حتاج تنسخ األلفية، األلفية ألف بيت، فبدال  أنت م
تحتاج إلى ثالثين صفحة، أكثر من ثالثين  ،ت، وكل صفحة تكتب فيها ثالثينقلنا: ألف بي

، يكفي الذيصفحة، أنت ما عندك إال عشر ورقات، حسب ما توازن أمورك، أو تقول: أكتب 
يعني لضيق الورق، وبعضهم يقول: لضيق الوَرق  "لضي  ر "والباقي ما لي به حاجة 

ت تحتاج إلى مبلغ، والعشرين تحتاج إلى مبلغ أكثر، والور ق، ما يكون عنده، يعني عشر ورقا
تسومح في مثل هذا، عاود بحث عن ورق  ..،فإذا اجتمع ضيق الوَرق مع ضيق الور ق القيمة
"أو لرحال أحسن من ال شيء، أحسن من الترك  ما وجد إال هذا العدد، يكتب على أي حال،

وهو رحال، لو كتب  ،حيح البخاري أو ص ،تفسير ابن كثير يحتاج إلى أن يكتب مثال   ف "
وتفسير ابن كثير في خمسة، وصحيح  ،واحتاج إلى خمسة مجلدات ،صحيح البخاري مثال  

مسلم مثل، وتفسير كذا، ربما احتاج إلى حمول تمشي معه، لكن إذا كتب بالخط الدقيق، 
مثل هذا، صحيح البخاري بمجلد، ابن كثير في مجلد، وهكذا، ووجد يعني عند الوراقين يوجد 

يعني وجد جامع األصول في مجلد، ووجدت الكتب الستة في مجلد واحد، الكتب الستة في 
مجلد، بخط الشيخ محمد عابد السندي، وجدها الشيخ أحمد شاكر باليمن، نسخة فيها الكتب 

هو خمسة  الذيالستة مجلد واحد، وجد تهذيب اللغة لألزهري في مجلد، وجدت تهذيب الكمال 
واحتيج إلى توزيعه في  ،يعني صور ، وصور هذا المجلد وانتشر،في مجلد اجلد  وثالثين م

 مجلدات؛ ألنه حجمه كبير والورق الصفحة الواحدة فيها ستين سطر.
اآلن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلد، أو الكتاب الكبير في مجلد، اآلن  "أو لرحال ف "

من األسفار الكثار الكثيرة  ثالث مجلدات بدال   انتشر، الكتب المضغوطة، يعني فتح الباري في
ووجد المغني في مجلدين، البداية والنهاية في مجلدين، كتب السنة كلها على مجلد  ،الكبار

واحد، المسند في مجلد واحد، يعني هذه تنفع متى؟ في األسفار، يعني في األسفار كرتون 
ادة تحتاج إلى سيارة، يعني هذا الكرتون واحد تأخذ كل ما تحتاجه، بينما لو كانت كتبك المعت

، وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها أقل من ايحتاج بدله عشرين كرتون  
ولذلك تكثر فيها األخطاء، يعني تصلح لرحال، أما في حال  ؛الكتب التي أخذت على السعة

 السعة فال يستغنى عن الكتب المعتنى بها.
يعني شر الخط التعليق والمشق، يعني الكتابة السريعة التي تتداخل  المش ""وشره التعلي  و 

وتبعثر الحروف، يعني بعض الناس من  ،فيها الحروف، ويترك فيها األسنان مما يحتاج
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 ،يتقنون  ،من الكتابة افي حال سعة من الوقت نوع   ايكتبون أحيان   ااب عموم  العجلة، الكتَّ 
، فيشبكون بعض إلى سرعة في الكتابة لضيق الوقت مثال  يحتاجون  اوأحيان   ،ويضبطون 

الحروف إلى بعض، وهذا موجود بكثرة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، يعني لما يكتب فتوى من 
والتسطير،  ،ويجيب األلوان ،وصاحبها مستوفز يريدها، هل يتأنق ،مائتي صفحة وزيادة

في  يكون  يرفع القلم كما هو معروف، وقد ، شيخ اإلسالم مااوالنهايات، ال، أبد   ،والبدايات
 قراءة كثير من الكلمات عسر عند كثير من طالب العلم.

، فخط التعليق ليس المراد به االسخاوي خطه أكثره تعليق   ..،خطه -اأيض  –الحافظ ابن حجر 
خط التعليق الذي تتداخل فيه  ،ما يكتب في الحواشي، لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشي

 وال تبين البيان المطلوب. ،الحروف
 وشــــــــره التعليــــــــ  والمشــــــــ  كمــــــــا

 

ـــــــــراءة إ ا مـــــــــا هـــــــــ رما   شـــــــــر الق
 

يعني إذا أسرع في القراءة، يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة، والسرعة في 
وأكل بعض الحروف، يعني بعض  ،والمشق، نظيره الهذرمة في القراءة ،والتعليق ،الكتابة

، تجد كلمة مكونة من خمسة حروف ايأكل حروف   ا، يعني طبيعة هذاأكل حروف  الناس بطبعه ي
ذا أسرع والباقي يفهم من السياق، لكن بعض الناس إذا تأنى وتريث وضَّ  ،يبين اثنين منها ح، وا 

أكل، وبعض الناس ما شاء هللا عنده التمييز في الحالين، حتى ولو أسرع ما يخفى منه شيء، 
 :، فعلى كل حال-جل وعال-هذه مواهب من هللا 

ـــــــــراءة إ ا مـــــــــا هـــــــــ رما  ...................................  شـــــــــر الق
 

أو حرارة  ،هذا شخص يقول: أنا تعودت على الهذرمة؛ ألن األصل في الهذرمة إما ضيق وقت
ويتأنى، يعني  ،ي ينتهي، لكنه إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريثغطبع، الناس يب

، لو ما وراءه شغل، لو المشوار امسرع   اتعلم على السرعة في القيادة تجده دائم   يالذمثل 
قصير، ما يستطيع، إذا تعود السرعة في القراءة ال يستطيع التريث، هذه مسألة نعاني منها، 

ونتدبر، لكن تعودنا على  ،ويعاني منها كثير، ودنا وهللا نتريث ال سيما في قراءة القرآن، نرتل
ويخشى اإلنسان أنه إذا قال: أقلل القدر الذي أقرأه، بدل ما أقرأ خمسة أقرأ اثنين يكون  ،السرعة

على حساب القدر، وأما الكيفية تستمر، يبتل يهذرم بجزأين بدل خمسة؛ ألنه تعود على هذا، 
ومن عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة، وهللا ال يحرم الجميع األجر، لكن 

أن القراءة الفصيحة الواضحة على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثير، وأما الهذرمة فإذا لم يبقى 
، لكن يبقى القدر الزائد، -إن شاء هللا-أو حروف فأجر الحروف ثابت  ،ينقص بسببها حرف

 شك أنه أعظم بكثير من أجر الحروف.وهو أجر التدبر والترتيل، هذا ال 
ـــــــــراءة إ ا مـــــــــا هـــــــــ رما  ...................................  شـــــــــر الق
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ال المعجم؟ المعجم، يقول: ،األصل الذي ينقط المهمل "وينق  المهمر"  وا 
ـــــنق  المهمـــــر إ  الحـــــاء أســـــف   وي

 

 ................................... 
ال صاد، نظيرها المعجم ،يعني نوع من أنواع الضبط، كتبت سين، سين مهملة نظير السين  ،وا 

الث نقاط فوقها، ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقها، يقول: ضع النقط تحت الشين ث
 ،من الواحدة فوق  الحرف في السين ثالث نقط كما هي فوق الشين، كاألثافي ثالث، لكن بدال  

ثنتين فوق، والثالثة تحت، ومنهم من يرى أنها تكتب واثنتين تحت اعكس في السين، فاجعل اال
الثالث؛ لئال تنزل النقطة الثالثة فتضيق على السطر الذي يليه، تشوش، في سطر واحد النقط 

تحتها نقطة، فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته، فاكتبها في سطر واحد، الصاد اكتب 
، الفاء فوقها نقطة، وقد ال تلتبس بالقاف عند المشارقة؛ ألن القاف لكن إذا جئنا إلى الفاء مثال  

ف تختلف عن صورة الفاء؛ ألن الفاء ممدودة، والقاف نازلة مثل النون، ن، وصورة القاانقطت
؟ الفاء نقطة تحت، والقاف نقطة فوق، وهذا ال االفرق بينهم مالكن عند المغاربة الفاء والقاف 

شك أنه موقع في لبس عند صغار المتعلمين، أو عوام الناس الذين يقرءون القرآن، إذا وقع في 
يقة المغاربة، كيف تقرأ قسوة إذا كتبت بطريقة المغاربة، عند المشارقة أيديهم مصحف على طر 

 ت على اللفظ الشنيع.ُقر أ مشكلة، وحصل أن
 هنا يقول:

ـــــنق  المهمـــــر إ  الحـــــاء أســـــف   وي
 

 ................................... 
قط المهمل إال ، ما لك مفر، ويناما ننقط الحاء؟ لنميز بينها وبين الخاء، تصير جيم   لماذا

 الحاء أسفل، أو كتب، نعم.
 ..طالب:....

، وال مثال   ا؛ ألن الشين لو كتبتها سين  الئال يتطرق الوهم بأي حال من األحوال أن تكون شين  
افترض أن الذباب وقع على هذه ، ن المغيرات والمؤثرات موجودةوضعت تحتها نقط، قلنا: إ

أو الحرارة التصقت، الحبر في السابق ما  ،الرطوبة الصفحة الثانية مع شدة أو مثال   ،السين
هو مثل حبر اآلن، الحبر في السابق له جرم، وتحسه بيدك، فإذا ضغط الكتاب في جو حار 

 ه، لكن إذا وضعت النقط تحتها ما فياانتقل الحبر إلى الصفحة الثانية، فالسين قد تقرأ شين  
 احتمال.

ـــــب  اك الحـــــر  تحـــــي مـــــث     ...................................  أو كت
 

يعني يوجد في الكتابات حتى عند المتأخرين تجد الحرف يكتبونه تحته، ويجمع بين تعيين 
تحت الحاء  ،كونه حلية وزينة، تجدهم يكتبون الحاء رأس الحاء اوأيض   ،الحرف المطلوب

 ون يقول:المهملة في الخط، فيكتب كذا، رأسها تحت الصاد االمهملة، ويكتبون صاد  
ـــــب  اك الحـــــر  تحـــــي مـــــث     ...................................  أو كت

 



 
 

113 
 

623  
623 

 623 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

يعني يوضع فوق الحرف المهمل  ،يعني كقالمة "أو فوقه ق مة" قد ال يكتب الحرف كامال  
يوضع فوق الحرف المهمل، وهي إلى السبعة  مة، قالمة الظفر ما يشبه الهالل،المثل القُ 
 لظفر، إلى السبعة.ها إلى قالمة اأقرب من

 أو فوقــــــــــــــــه ق مــــــــــــــــة  أقــــــــــــــــوال
 

 ................................... 
 يعني كل ما تقدم خالف. "أقوال "، ومنصوب على نزع الخافض يعني كقالمة

ــــ  الســــين صــــف    ................................... ــــبعو نق ــــالوا اوال  ق
 

على  "ا"صف  ان وتحتهما نقطة تحت السين يعني بدل ما تجعل الثالث النقط كاألثافي، نقطت
 .صف واحد نعم

................................... 
 وبعضـــــــهم يخـــــــ  فـــــــو  المهمـــــــر

 

ــــ  الســــين صــــف    ــــبعو نق ــــالوا اوال  ق
................................... 

 

ال  ،ولذا لما كتبوا رضوان، اسم ملك من المالئكة ؛يشبه الفتحة ايعني يضع خط    ؟ ذاماوا 
  ..طالب:....

ها وطبقوا هذه القاعدة فصار رضوان، ونطق ،نعم بكسر الراء، هو بكسر الراء، لكن الراء مهملة
 ومثل هذا ال شك أنه يوقع في لبس:على هذا؛ ألنه وجدها فوق هذه الفتحة، مغلطة 

 وبعضـــــــهم يخـــــــ  فـــــــو  المهمـــــــر
 

ــــــر  ــــــالهمز تحــــــي يجع  وبعضــــــهم ك
 

 .همز يجعل تحت المهمل مثل الهمزةكال الهمز، هذه يسمونها نبرة،ك
................................... 
ــــــــــــــزا  ــــــــــــــز راو مي ــــــــــــــى برم ن أت  وا 

 

ــــــر  ــــــالهمز تحــــــي يجع  وبعضــــــهم ك
ــــــــــــر أن   يرمــــــــــــزا  مــــــــــــراده واختي

 ج

تقريب  :على سبيل المثال ألن الرمز يحتاج إلى معاناة وحفظ هذه الرموز، يعني نفترض مثال  
أصحاب الكتب ، وجميع كتب فيه رموز كثيرة للكتب الستةكم فيه من رمز؟ نعم  ،التهذيب
لف نفسه يرجع إلى ، وال يكامن طالب العلم يراجع التقريب يومي   ارموز كثيرة، فتجد كثير   ،الستة

"واختير سقطت المقدمة، متعب؛ ولذلك قال:  الكتاب في مجلد واحد، فكيف لوالمقدمة، هذا و 
ج له ، يعني إذا كان الراوي خرَّ مثل كتابة االسم كامال   ال شك أن الرمز ما هو أن   يرمزا"

 ،من عين، يحتاج إلى أن يكتب البخاري  أصحاب الكتب، خرج له أصحاب الكتب الستة، فبدال  
من عين، الرمز ال شك أنه يختصر  وابن ماجه بدال   ،والنسائي ،والترمذي ،وأبو داود ،ومسلم
ووقع لك مجلد واحد، الرمز  ؛كان الكتاب في مجلدات ، لكن لو سقطت الورقة األولى، أواكثير  

ولذلكم الرموز التي استعملها اليونيني لرواة الصحيح مطبوعة على وجه كل  ؛وجوده مثل عدمه
مجلد، كل جزء من صحيح البخاري بالطبعة السلطانية مطبوعة هذه الرموز، لكن تجدون في 

 جل أن الرمز قد يوقع في إشكال.مختلف في المراد بها، كل هذا من أ اآخرها رموز  
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ــــــــــــــزا ــــــــــــــز راو مي ــــــــــــــى برم ن أت  وا 
 

 ................................... 
 أحيان ا يرمز له بالجيم مع الهاء.، و ء"هاا"يرمز له ب ايميزه بدقة، عن ابن ماجه، أحيان  

ــــــــــــــزا ــــــــــــــز راو مي ــــــــــــــى برم ن أت  وا 
 

 ................................... 
 لمقدمة أن مراده بهذا الرمز كذا، ال بد من التمييز،يعني يميز ويوضح في ا

ــــــــــزا  ............................ مي
 

ــــــــــــر أن   يرمــــــــــــزا   مــــــــــــراده واختي
 

ن احتاج التصريح إلى مساحة في الورق  وفي  ،ألن الرمز مهما كان ما هو مثل التصريح، وا 
قوع في الحرج إذا سقطت الوقت، ولكنه ييسر على القارئ الرجوع إلى المقدمات، أو الو و  الجهد

الجامع  الرمز إذا تقارب الحرف من آخر يجعل هذه الرموز ال قيمة لها، فمثال   االمقدمة، أحيان  
ثم  ،يرمز السيوطي للصحيح بصاد، وللضعيف بضاد، تجد بعض النساخ يخطئ ،الصغير

 وهم يضعفوه، فال شك أن الرموز توقع في حرج؛ ألن ،يأتي من يقول: صححه السيوطي
واإلتقان واألمانة؛ ألنه قد يكون أجير ما يهمه إنه  ،النساخ ليسوا على مستوى واحد من الضبط

ال ضاد أي   ،صاد وهو  ،ي ينتهي من الكتاب، فالقارئ يقول: صححه السيوطيغيب فقطكان،  اوا 
 .، أو العكس؛ ولذا قال:ضعيف

................................... 
 رتضــــــى وا وتنببــــــي الــــــدارة فصــــــ   

 

ـــــــــزا  ـــــــــر أن   يرم  ............واختي
ــــــى يعرضــــــا ــــــب حت  إغفالهــــــا الخطي

 

يعني بين حديثين تضع دائرة، يعني كما هو الشأن بين اآليتين، بين حديثين  "تنببي الدارة"
تضع دائرة، فارغة ما فيها شيء، لماذا؟ من أجل أن نفصل بين حديث وحديث، ال سيما في 

وبدون مخرجين؛ ألن بعض الكتب وضعت على هذا، لتفصل  ،المتون المجردة، بدون أسانيد
ن ما يضعون و أو في المتون المشروحة، يعني يوضع المتن بين قوسين، المتقدم ،بين حديثين

 كما قال الخطيب هنا: -اأيض  –وتستفيد  ،دائرة، وتفصل بين المتنين ون يضع، قوسين
 ...................... وارتضـــــــــــــــى

 

ــــــى  ــــــب حت  يعرضــــــا إغفالهــــــا الخطي
 

، نسخة معنى يعرض؟ يقابل، يقابل هذه النسخة على نسخة أصلية، نسخة الشيخ مثال   ما
أو دائرة بين المتنين، فإذا قابلت للمرة األولى  ،مضبوطة متقنة نسخ منها نسخة، ضع دارة

ضع نقطة في هذه الدائرة، إذا قابلت ثانية ضع نقطة ثانية، إذا قابلت ثالثة ضع نقطة ثالثة، 
ووجد  ،هاءأو طالب العلم الذي يريد شرا ،بهذا تتميز أهمية النسخة، يعني إذا نظر إليها العالمو 

وفيها مجموعة من النقط، عرفنا أنه بعدد هذه النقط تمت مقابلة الكتاب، وهذه  ،فيها هذه الدائرة
فلم يقابل ميزة، يعني الكتاب إذا لم يقابل على ما سيأتي من مقابلة، نسخ فلم يقابل، ثم نسخ 

ثم بعد ذلك  ،خرج أعجمي؛ ألن األول أخطأ في كلمات، والناسخ الثاني أخطأ في كلمات
 .ايتتابع الخطأ من هذه النسخ إلى أن يكون ممسوخ  

 متنين،يعني بين ال ""وتنببي الدارة فص   
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 ...................... وارتضـــــــــــــــى
 

ــــــى يعرضــــــا  ــــــب حت  إغفالهــــــا الخطي
 

ثم يضع فيها نقطة، فإذا عارض ثانية  ،ته على نسخة أخرى يعني حتى يقابل يعرض نسخ
 وهكذا. ،وضع نقطة ثانية

 وكرهــــــوا فصــــــر مضــــــا  اســــــم هللا 
 

ـــــا  مـــــا تـــــ ه  ـــــه بســـــطر إن ين  من
 

عبد هللا، تكتب عبد في آخر السطر، ولفظ  لفظ الجاللة مضاف إليه، وأضيف إليه اسم، فمثال  
 رئ يقرأ )هللا( ابن فالن، هذا كرهوه.القاثم تقول: ابن فالن، ف ،السطر لالجاللة في أو 

 وكرهــــــوا فصــــــر مضــــــا  اســــــم هللا 
 

ـــــا  مـــــا تـــــ ه  ـــــه بســـــطر إن ين  من
 

؟ إذا ماذافال مانع، مثل  هذا ينافي، نعم، لكن إذا لم ينافإذا قلت: ابن،  ،يعني من المنافاة
لعظيم ما قلت: سبحان هللا وبحمده، ثم قلت: سبحان في السطر األول، في الذي يليه هللا ا

ينافي هذا، سبحان هللا وبحمده، سبحان في السطر الذي هللا العظيم هذا ما ينافيه، هذا ما فيه 
 ابن فالن في أول السطر الثاني هذا ينافي، (هللا)إشكال، لكن عبد في آخر السطر، و

 وكرهــــــوا فصــــــر مضــــــا  اســــــم هللا 
 

ـــــا  مـــــا تـــــ ه  ـــــه بســـــطر إن ين  من
 

والمتعلق إما  ،باسم هللا، المضاف إذا فصل بين المتضايفين -اأيض  –: لو لم يتعلق اأيض  
 أو المضاف إليه، وأوقع ذلك في لبس ال يجوز الفصل بينهما، إذا قلت: ساب   ،للمضاف

كافر، ما  (رسول هللا)وفي أوله المضاف إليه  ،في آخر السطر ارسول هللا كافر، تضع ساب  
سوأ من هذا أن يكون طر ويترك ما عداه، وأالس يجوز، هذا ال يجوز؛ ألن القارئ قد يقرأ هذا

ساب في آخر الصفحة، ورسول هللا إلى آخره في الصفحة الثانية، أو يكون في الصفحة 
 اليمنى ساب، والكتاب ما جلد منتثر أوراق وتضيع ها الورقة ذي، ورسول هللا إلى آخره.

في النار في أوله هذا ما  قاتل ابن صفية في النار، تكتب قاتل في آخر السطر، وابن صفية
 يصح، هذا قلب للمعنى.

 وكرهــــــوا فصــــــر مضــــــا  اســــــم هللا 
 

ـــــا  مـــــا تـــــ ه  ـــــه بســـــطر إن ين  من
 

خطأ، يعني يصلح مثال لما  همعه فتح المغيث الطبعة الجديدة في هذا الموضع في الذي
لتي صرحوا بكراهته، وأما طبعة تدريب الراوي تحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات ا

نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه الطبعة، أما فتح المغيث الطبعة الجديدة طبعة المنهاج 
 فينبغي أن يتالفى مثل هذا. ،فيها موضع واحد وقفت عليه اليوم مما منعوه

 نقف على كتابة الثناء والتسليم.
ه وأصحابه وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وهللا أعلم
 .أجمعين
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (04العراقي )الحافظ  ألفيةشرح 
 المقابلة( -)تابع كتابة الحديث وضبطه 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 وأصحابه أجمعين. 
 أما بعد:

ن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود في هذا الفن أشرنا في الدرس الماضي باألمس أ
الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف إنه انتهى في النصف األول من هذه األلفية، وما بقي 

 بالعلوم األخرى. -اأيض  –إال ما يتعلق بملح هذا الفن مما له صلة 
وليس األمر كذلك،  واستشكل بعض اإلخوان من هذا الكالم أننا نقلل من قيمة وأهمية ما بقي،

ولم أقصد بهذا التقليل من شأن النصف الثاني، بل ما كتب في علوم الحديث ال سيما في 
، أفضل ما دون بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة وتصحيحها وهاأللفية وشروحها 
وضوعات، في قواعد البحث العلمي، منه ما يتعلق بإنشاء الم ،من أجل نشرهاوالتعليق عليها، 

وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف، ومنها ما يتعلق بتحقيق المخطوطات، وخير ما يقرأ في 
والتعامل مع كتب  ،ن في كتب علوم الحديث، يعني كتابة الحديث وضبطههذا الجانب ما دو  

 ،والتصحيح ،والمقابلة ،والفروع ،واألصول ،ونسخ الحديث ،الحديث، وأجزاء الحديث
هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية،  ،والتعليق ،واللحق ،والتضبيب

ال يمكن أن يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطات، بل ال بد أن يحتاج في يوم من 
ذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في  األيام إلى مراجعة المخطوطات، وا 

 يرجعون إلى ما كتبه المحدثون في هذا الباب.هذا الباب، كل العلوم 
 ،ليس معنى هذا أن ما كتب عبث، ال، أو تسلية، ال، لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث

وتضعيفه هذا تقدم، بقي ما يتعلق به وبغيره، لكن أهل الحديث لهم السبق في هذا، وكتبوا ما 
مقابلة فروعها على أصولها  ،ويغني غيرهم في هذا الباب، يعني الكتب المخطوطة ،يغنيهم

أو غيرها من  ،عقيدة، أو فقه، أو أو تفسير ،هذا يستوي فيه الكتاب، سواء  كان كتاب حديث
؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف يكتب اللحق الفنون، وكيف تصحح
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كررت الكلمة ما الذي تمحى يعني إذا ت الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟
وأنت تكتب، آداب الكتابة،  ،يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمةهما؟ من

في غاية األهمية لطالب العلم ال يمكن أن  آداب..، أمور كثيرة موجودة دونت آداب المقابلة،
، نعم هناك أمور يستغني عنها، والذي يستغني عنها ال شك أن عمله سوف يكون مشلوال  

 ،-إن شاء هللا تعالى-ني كتابة اللحق الذي يدرس في درس اليوم وتغيرت، يع ،تطورت
وبيانه، أو  ،يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه استغنى عنه المعاصرون باألرقام،
وما أشبه ذلك، لكن يبقى أن المرجع والمآل إلى ما كتبه  ،إلحاقه من ساقط ونحوه، وباألقواس

 أهل العلم في هذه األبواب.
 :-تعالى رحمه هللا-من الباب السابق قول الناظم بقي 

 واكتــــــــــــب ثنــــــــــــاء هللا والتســــــــــــليما
 

ـــــــــ   امـــــــــع الصـــــــــ ة للنبـــــــــي تعظيم 
 ج

، وما من قول: سبحانه وتعالى، أو قول: عز وجل -جل وعال-ما يتعلق بالثناء على هللا 
رحم أو الت ،أو الترضي على الصحابة ،-عليه الصالة والسالم-يتعلق بالصالة على النبي 

نما هو من باب الدعاء ، هذا يقول أهل العلم: إعلى من بعدهم نه ليس من باب الرواية، وا 
عز وجل، أو  سبحانه وتعالى،وقلت:  ،-جل وعال-والثناء، وعلى كل حال إذا وجدت ذكر هلل 

ألنك زدت في الكتاب ما  ؛ما يقال أن هذا يخالف األمانة العلمية ؛وهو ال يوجد في األصل
عليه الصالة -ألن هذا ال يقرأ على أساس الرواية، ومثله لو وجدت اسم النبي  ليس منه؛
، ما يقال: إن هذا ينافي األمانة العلمية، بل هو صلى هللا عليه وسلم وقلت: ا،مجرد   -والسالم

أو غيرهم من  ،أو علي ،أو عثمان ،أو عمر ،، أبو بكر-عليه الصالة والسالم-دعاء للنبي 
، ومن بعدهم تترحم عليه، ومثل هذا ال يحتاج إلى أن يوجد رضي هللا عنهتقول:  ،الصحابة

ن كان بعضهم من أهل التشديد يرى أنك ال تزيد على ما في الكتاب وال تنقص  ،في األصل، وا 
ذا أردت أن تصلي على النبي  يقول: ارفع رأسك عن الكتاب،  ؛-عليه الصالة والسالم-منه، وا 

أنك تقرأ من تلقاء نفسك ال من النظر في الكتاب، هذا زيادة ال تنظر في الكتاب، ليعرف 
ال ما يترتب عليه شيء.تحر ٍ   ، وا 
 يقول:

 واكتــــــــــــب ثنــــــــــــاء هللا والتســــــــــــليما
 

 ................................... 
 سبحانه وتعالى،، ، فإذا مر ذكره فقل: عز وجل-جل وعال-ثناء هللا: يعني أثني على هللا 

 ........والتســـــــــليما................
 

ـــــــــ   امـــــــــع الصـــــــــ ة للنبـــــــــي تعظيم 
 

، بالجمع بين الصالة صلى هللا عليه وسلم تقول: -عليه الصالة والسالم-إذا مر ذكره 
والتسليم، وال تقتصر على الصالة فقط، وال على السالم فقط، فتجمع بين الصالة والسالم 

ل يم ا{}َيا َأيَُّها الَّ   لألمر، في آية األحزاب:  امتثاال   ه  َوَسل  م وا َتس  ( سورة 56)] يَن آَمن وا َصلُّوا َعَلي 



 
 

119 
 

629  
629 

 629 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

، وال يتم االمتثال إال بالجمع بين الصالة والتسليم، واالقتصار على أحدهما أطلق [األحزاب
النووي الكراهة فيه، يقول: يكره أن تقتصر على السالم، كما أنه يكره أن تقتصر على الصالة 

مام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصالة، دون السالم، وانتقد اإل
انتقده، قال: إن االمتثال ما تم، حتى يقول: وسلم، وأطلق الكراهة، لكن جمع من أهل العلم 

وغيره يرون أن الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار  ،كابن حجر
ا، ويسلم أحيان ا، ويجمع بينهما ن كان يصلي أحيان  يصلي وال يسلم، أو يسلم وال يصلي، أما م

 ؟نعمأحيان ا، هذا الكراهة ال تتجه في حقه، 
 ..طالب:....
 وبركاته.

 ..طالب:....
 كيف؟
 .....طالب:.

صلى هللا عليه وسلم، أو عليه الصالة  سواء  قلت: ،المقصود أنك تصلي وتسلم ،يعني الصيغة
اللهم بارك على  التي جاءت في الصالة اإلبراهيمية:كة ما يختلف، أما زيادة البر  والسالم،

محمد، فهذه كالصالة على اآلل، يعني قدر زائد على امتثال األمر، نعم في الصالة بعد 
بحروفه بحيث ال يجوز أن تغير؛  -عليه الصالة والسالم-التشهد ال بد أن تأتي بما جاء عنه 

لفظ متعبد به، أما خارج الصالة فإذا جمعت بين ألنه لفظ متعبد به، ال تزيد وال تنقص؛ ألنه 
ه  َوَسل  م وا : -عز وجل-الصالة والتسليم كفى، وتم امتثال قوله  يَن آَمن وا َصلُّوا َعَلي  }َيا َأيَُّها الَّ  

ل يم ا{ ذا أردت أن تزيد ،[( سورة األحزاب56)] َتس   -عليه الصالة والسالم-وتعطف على النبي  ،وا 
وسلم  ما فيه إشكال، بعضهم يقول: اللهم صل    ، ومن تبعهم بإحساناألصحابغيره من اآلل و 

ال ما يكفي؟ هل عم  ،على النبي المختار، وعلى أصحابه من المهاجرين واألنصار، يكفي وا 
مسموعة  -اأيض  –الصحابة بقوله: من المهاجرين واألنصار؛ ألنه وجدت مكتوبة، ووجدت 

فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل يلزمه الهجرة؟ ال هجرة بكثرة، من أجل السجع، يعني بعد و 
وال أنصاري، وحينئذ ال  ،أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجر ابعد الفتح، وهل يسمى مهاجر  

، ففي مثل هذا -عليه الصالة والسالم-تشمله الصالة المعطوفة على الصالة على النبي 
 األسلوب نقص، نقص يخرج بعض الصحابة.

 يقول:
 ثنــــــــــــاء هللا والتســــــــــــليما واكتــــــــــــب

ن يكــــن أســــق  فــــي ا صـــــر.....  وا 
 

ـــــــــ   امـــــــــع الصـــــــــ ة للنبـــــــــي تعظيم 
................................... 
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ن كان هذا مسقط في األصل، فليس عليك، وال يلزمك أن  يعني ولو لم تجده في األصل، وا 
نما هو من باب تتقيد بما في األصل؛ ألن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية،  وا 

إذا  -رحمه هللا-اإلمام أحمد  "في سق  الص ة أحمد"في الصالة  "وقد خولف"الثناء والدعاء 
ها، في األصل ما يذكرها، ما يقول -عليه الصالة والسالم-لم تكن الصالة والسالم على النبي 

ن كان من مذاهب أهل التشديد، وهذا ال شك أنه إذا  يعني -اموم  ع–إال أنه بالنسبة ألحمد  ،وا 
ومن جهة  ،من حيث الزيادة على الكتاب المزبور لحرفية الكتاب هو من جهة تحر ٍ  اترك اتباع  

نسبة أخرى فيه تفريط لما رتب من األجر على الصالة والسالم عليه، لكن أهل العلم قالوا: بال
وليس فيها  ،ديث، يعني إذا نسخ كتاب اإلمام أحمد، أو نسخ أحاانه يصلي لفظ  لإلمام أحمد إ

، وهذا ابعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظ   -عليه الصالة والسالم-الصالة على النبي 
، وقد خولف في هذا، فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها، ولو لم -رحمه هللا-هو المظنون به 

ا لألجر؛ و وينطقو  ،في األصل، يكتبونها في الفرع موجودةتكن    لذا قال:ن بها التماس 

 ........................... وقــــــــــــــد
ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــد بالرواي ــــــــــــــــــه قي  وعل

 

 خولــــف فـــــي ســــق  الصـــــ ة أحمـــــد 
ــــــــة ــــــــا رووا حكاي ــــــــه كم ــــــــع نطق  م

 

ا لألصل.وال يكتبها، وال يرويها م ا،يعني إنما ينطق بها نطق    ن أراد الرواية عنه، تبع 
 والعنبــــــر  وابــــــن المــــــديني بيضــــــا

 

 لهـــــــــا إلعجـــــــــال وعـــــــــادا عوضـــــــــا 
 

أو في مجلس تحديث، وهم يكتبون عنه،  ،ن لفظ الشيخ، الشيخ إما في مجلس إمالءيكتبون م
 ،أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب ،-صلى هللا عليه وسلم- من أن يكتب فبدال  

، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في اومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياض  
 إنما هو اغتنام للوقت. ،للوقت، وليس على جهة اإلسقاط ااغتنام   ؛مواضع هذا البياض

 والعنبــــــر  وابــــــن المــــــديني بيضــــــا
 

 لهـــــــــا إلعجـــــــــال وعـــــــــادا عوضـــــــــا 
 

 يعني سدد هذا البياض.
ــــــــ فا ــــــــا والح ــــــــز له ــــــــب الرم  واجتن

 

 ت كفـــــــى امنهـــــــا صـــــــ ة أو ســـــــ م   
 ج 

روف، كما فعل أو على حرفين، أو على أربعة ح ،الرمز يعني ال تقتصر على حرف "اجتنب"
 :لها، وهذا كثير في كتابات المتأخرين، وبعضهم يكتب ا)ص( رمز   :بعضهم، بعضهم يكتب

ويذكر أهل الحديث في هذا  ،)صلعم( :)صلم(، وبعضهم يكتب :وبعضهم يكتب ،)صم(
الباب، في هذا المجال أن أول من رمز لها قطعت يده، وال شك أن األجر المرتب على 

، ا، من صلى عليه واحدة صلى هللا عليه بها عشر  -عليه الصالة والسالم-الصالة على النبي 
ال يناله من اقتصر على الرمز، بل ال بد أن تكتب كاملة، ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض 

صلى هللا يأكل بعض الحروف، فإذا أراد أن يقول:  -مساأل مثل ما أشرنا في درس-الناس 
لمطلوب، هذا نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، ، ما يتبين وال نصف اعليه وسلم
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 -اأيض  –أكل بعض الحروف، وهذا موجود، هذا  صلى هللا عليه وسلم؛ إذا أراد أن يقول:
عليه الصالة -صلى على النبي  صح أنهياألجر ناقص، بقدر ما خفي من الحروف، هذا ما 

والباقي ال يناله نصيب  ،جر عليها، إنما نيته يؤجر عليها، وما برز من الحروف يؤ -والسالم
من األجر، فينتبه لمثل هذا، تحقق الحروف من أجل ترتب األجر والثواب عليها، وهذا في 

ويظن أنه حاز  ،ويختم القرآن مع العجلة والسرعة ،القرآن أمره أشد، الذي يزعم أنه يقرأ القرآن
لحروف هذا أجره ناقص أو ما نطق ببعض ا ،وقد أخفى بعض الحروف ،على األجر الكامل

 قدر ما يخفيه من هذه الحروف، نعم؟ب
 ......طالب:

مرتبة على الكتابة باعتبار  اهو ال شك أن األجر مرتب على النطق بالجملة، لكن هناك أجور  
من كل من يقرأ  -عليه الصالة والسالم-في الصالة على النبي  اأنه نبه القارئ، صار سبب  
صلى هللا عليه - م، وجاء حديث لكنه متفق على ضعفه أن من كتبهذا الكالم فله مثل أجوره

على هذا، المقصود أنه ال حاجة لنا  زل ما أدري كم، أجور عظيمة رتبوافي كتاب لم ي -وسلم
وفي  ،ولذلك تجد بعض الناس يمر على المصاحف في المساجد ؛به؛ ألنه متفق على ضعفه

 .-عليه وسلمصلى هللا - ويكتب ،الحرمين على وجه الخصوص
 ....طالب:..

، "كرم هللا وجهها "فخصه كثير من الكتاب ب -رضي هللا عنه-على كل حال ما يتعلق بعلي 
وسئل بعضهم وقال: ألنه لم يسجد لصنم، وبعض الجهات التي يكثر فيها من ينتصر له 

ن كانوا محسوبين على السنةعليه السالميقولون:  البيئة وعلماء السنة لكن  ،، كثير هذا، وا 
يكتبون،  -عليه السالم-وكتب الشوكاني كلها  ،فرضت مثل هذا، يعني تجد كتب الصنعاني

ال فليس بأفضل من أبي بكر -وعثمان  ،وعمر ،لكن هذا ال شك أنه من التأثر بالبيئة، وا 
 .-رضي هللا عن الجميع

 ...طالب:...
القول، لن يظن أحد أنها  إشكال؛ ألنه ال يخشى أن تختلط بشيء، ال يظن أنها مقول هما في 

، تظنها مقول القول، ال شك أن عالمات -صلى هللا عليه وسلم- مقول القول، قال رسول هللا
، ووضعها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم، اووضوح   ا،الترقيم مما يزيد الكالم إيضاح  

، ظن وسلم : صلى هللا عليه-وتضع نقطتين- يوقع في حرج، يعني لو تقول: قال رسول هللا
تقلب  االقارئ أنها هي مقول القول، لكن مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل هذا، لكن أحيان  

نعم  ..((ا))من اقتنى كلب   رقيم في غير موضعها انقلب المعنى:المعنى، إذا وضعت عالمة الت
متفق عليه، ولمسلم كذا، رواية  نقص من أجره في كل يوم قيراط((. ))..غير المستثنى 
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: له قيراطان، لما وضع النقطتين قبل له، انقلب المعنى، "وضع نقطتين"  ، وفي روايةأخرى 
وفي رواية له، يعني لمسلم، وينقص قيراطان، فالذي يعتني بعالمات الترقيم ال شك أنها تزيد 

 الكالم في الوضوح، لكنها توقع في إشكال كبير إذا وضعت في غير موضعها.
ــــــــ فا ــــــــا والح ــــــــز له ــــــــب الرم  واجتن

 

 تكفـــــــى امنهـــــــا صـــــــ ة أو ســـــــ م   
 

وأمر دنياك،  ،اجتنب الحذف ألحد الجملتين، بل اجمع بينهما تكفى، يعني تكفى أمر دينك
 ،ثلث صالتي ،أرأيت إن جعلت لك ربع صالتي"والترمذي:  ،وجاء في الحديث عند أحمد

- يصلي عليه والمقصود أنه، ))إذن تكفى((؟ قال: "نصف صالتي، أجعل لك صالتي كلها
أو اللغوية إذا دعا، فتختم الصالة  ،مع صالته، سواء  كانت الشرعية -عليه الصالة والسالم

خارج  -اأيض  –ثم الدعاء، واألدعية  ،-عليه الصالة والسالم-الشرعية بالصالة على النبي 
 .-عليه الصالة والسالم-الصالة تختم بالصالة على النبي 

 سم.
 أحسن هللا إليك.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،عالمينالحمد هلل رب ال

 وأصحابه أجمعين. 
 والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 المقابلة
ـــــه  ـــــم علي ـــــو العـــــرو باث  صـــــر ول

ـــــر  ـــــر وخي ـــــر  مقاب ـــــعاف ـــــرو م  لع
ـــــع نفســـــه و  ـــــر م ـــــر: ب  شـــــترطااوقي

 لســـــــامع حـــــــين يطلـــــــباينظـــــــر ول
 مـــــــن   ن يـــــــرو أســـــــتا   اوجـــــــوز 
ــــــالنســــــخ مــــــن ابــــــين و   دزَ صــــــر ولي 

 عتبــــــــر مــــــــا  كــــــــراا مشــــــــرطه ثــــــــ
 

 وألشـــــيخ اصـــــر أصـــــر أجـــــازة أو إ 
   يســـــــــــــمعإســـــــــــــتا ه بنفســـــــــــــه أ

ــــــــــه غلطــــــــــا  بعضــــــــــهم هــــــــــ ا وفي
ـــــى: يجـــــب ـــــال يحي ـــــي نســـــخة وق  ف
ــــــــــــب  ــــــــــــر وللخطي ــــــــــــر مقاب  نإغي

 لشــــــيخ قــــــداصـــــحة نقــــــر ناســـــخ ف
ــــي  ــــورا صــــر   اصــــر أف ــــن مه  تك

 

مما يتعلق بكتابة الحديث، وضبطه، بقي بعد ذلك  -تعالى رحمه هللا-لما انتهى الناظم 
المقابلة، المقابلة على األصل، هذا المكتوب الفرع ال بد أن يقابل على األصل بحيث يؤمن 

ط، ال بد أن يكرر، والناس الغلط؛ ألن الكاتب مهما بلغ من الحذق والنباهة ال بد أن يسقَ 
، ومنهم ير، ومنهم من سقطه قليل، ومنهم من تكراره كثيرمنهم من يسقط الشيء الكث، يتفاوتون 

ؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على األصل، الذي نسخ منه الكتاب، المقابلة من تكراره قليل، وت
أو نشر كتاب  ،ولذا نسخ ؛يحتاجها من يعاني التحقيق، تحقيق المخطوطات، أمر ال بد منه
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خة واحدة، وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بها ال شك أنه ليس له إال نس
، سمه أسوأ ما طبع، ..من اتحقيق ناقص، كم استغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة، يعني بدء  

 ،أو من أسوأ ما طبع، عارضة األحوذي البن العربي في مطبعة الصاوي والتازي، قبل سبعين
، هذا الكتاب مثال لسوء الطباعة والعناية، ال تكاد تستقيم اعشر جزء   أو ثمانين سنة، في ثالثة

عناية، ما  هأو سطر واحد، والكتاب في جملته كأنه أعجمي، لماذا؟ ألنه ما في ،لك جملة واحدة
جمعت نسخه، وال قوبلت هذه النسخ، فخرج بهذه الكيفية، يعني يحتاج إلى مثله للتصويب، 

ات بعض المعاصرين في الكتاب، فأذهب قيمة الكتاب، الكتاب حتى أن الطابع أدخل تعليق
؟ عدم المقابلة، فسواء  كانت في نسخ ماذامازال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته، هذا سببه 

 ماذاأو في طبعها، كلها تحتاج إلى مقابلة، يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟  ،الكتب
هل  ، "جزء القراءة خلف الصالة"عنوان الكتاب صالة""جزء القراءة خلف اليظن في مضمونه؟ 

 : "جزء القراءة خلف اإلمام"والعنوان غلط، وهو ،يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة
ال  لإلمام البخاري، والسبب في ذلك هو االستعجال؛ ألن النيات كما دلت القرائن على ذلك، وا 

القرائن دلت على هذا، هذه األخطاء تدل على ما في القلوب ال يعلمه إال عالم الغيوب، لكن 
ولذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية، ومنهم  ؛أن المقصد تجاري 

وتجد البون الشاسع بين مطبعة  ،المرتزق، المقصود أن المطابع اآلن حلت محل الوراقين
كثرت مطبوعاته، بينما  ومطبعة، وهذا المستعجل صارت سمعته رديئة، ودخله ضعيف، ولو

والتدقيق أقبل الناس على منشوراته، يعني يبالغ في بعض  ،والتحقيق ،الذي عرف بالتحري 
الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرى، كلها بسبب العناية 

نسخة من البخاري، يعني موجودة في تركيا، نسخة كتبت  -مثال  –يعني لو وجدنا  ،والمقابلة
القرن السادس، وتداولها األئمة قرأها مجموعة من أهل العلم قرأها المزي، وقرأها ابن سيد  في

وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب، هذه ما قيمتها؟ يعني  ،وقرأها الحافظ العراقي ،الناس
شيء ما يخطر على البال، يعني لو عرضت كان ما تقدر بثمن، بينما النسخ الخطية تباع 

ألنها ، ومع أنه بيع من المطبوع بخمسة آالف، ..ستة آالف وكأنها ،خمسة آالفب ةاآلن كامل
ما لها قيمة، ما لها ميزة إال أنها خطية، وقل مثل هذا في المطبوعات، المطابع التي عرفت 

نون ال ، وال يعت، بينما المطابع التي همهم التجارةامرتفعة جد   ، والعناية كتبها أقيامهابالتحري 
صفحة األولى: تحقيق كتاب طبع في مجلدين مكتوب على ال هلة وال شيء، يعني فيبمقاب

كتاب محرف، مع أنه قال: تحقيق، وتعليق ما فيه إال ترقيم اآليات فقط،  دكعنوتعليق فالن، و 
وال تعليقة واحدة إال ترقيم اآليات، وجاء في جدول الخطأ  ،أي أثر لمقابلة هوقال: تحقيق، ما في
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كتب صفحة العنوان، يعني بدل ما يكتب رقم واحد صفحة العنوان صحيح، تعليق والصواب، و 
 هذا خطأ، صواب شرح، يعني كيف يوثق بمثل هؤالء؟

 ،ويتعب عليه ،في الكتب المطبوعة ال بد من العناية بها، دعونا من كون الكتاب يقابل اأيض  
يوجد خطأ، وما في كتاب يسلم  ثم بعد ذلك يعثر على أخطاء يسيرة، هذا ال بد منها، ال بد أن

، يعني الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها سبعة عشر من أعلم -جل وعال-إال كتاب هللا 
أهل زمانهم في هذا الفن، سبعة عشر، وبالفعل ضبطوها وأتقنوها، ثم بعد ذلك لما روجعت 

إلى عشرة أخطاء، تلوفيت هذه األخطاء في الطبعة الثانية،  ،ستة ،وجد في كل جزء خمسة
ومع ذلك الطبعة الثانية إذا روجعت بدقة ال بد أن يوجد فيها، يعني في طبعة المصحف في 

إنه في المراجعة مائة وواحد  :يقول القائمون عليه ،يعني قبل أن تظهر الطبعة األولى ،المجمع
، من حفظ هللا لكتابه أن -جل وعال-حفظ كتاب هللا  وأربعين شوف كيف المراجعة، وهذا من

ني المراجعة مائة وأربعين مرة، وجد ال في عهيأ مثل هذه المؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة، ي
 افتحتين أحيان   حرف خطأ، وال في نقط، وال في شكل، إال في شكل اعتادوا أن يقدموا مثال  

 هة إلى اليسار في بعض السور، نعم؟تحتها متج تصير األولى متجهة إلى اليمين والثانية
 ..طالب:....

وشرحوا لنا قالوا: لو وجد  ،زرناهم نحنقالوا: إنه ما طبق هذا في موضع واحد، هذه الدقة، و 
إما  انقطة، أي نقطة بأي لون كان، ولو كانت في حاشية المصحف يعني نقطة صغيرة جد  

ال حمراء فور   ،سوداء حفظ هللا لكتابه، أما الكتب األخرى ما يصل إلى هذا تتلف، وهذا من  اوا 
يجب أن تخرج كتب العلم بصورة  -اأيض  –الحد، ال يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحد، لكن 

ي األسواق فكثير منه غثاء، غثاء "جزء القراءة مناسبة ينتفع بها طالب العلم، وأما ما يوجد ف
 ! عجب!.هذا العنوان؟ خلف الصالة"

 وهي العرض، يعني عرض النسخة الثانية على النسخة األولى. مقابلة""اليقول: 
صحيح البخاري فيه نسخة يقال لها: اليونينية، اليونيني جمع روايات الصحيح كلها، جمع 
روايات الصحيح، وقابل هذه الروايات بعضها على بعض، وأثبت الفروق برموز، هذه يقال لها 

ل هذا الفرع على أصله ست عشرة مرة، بحيث صار ال فرق اليونينية، ثم نسخ منها فرع، وقوب
ني لما أراد شرح البخاري اعتمد على الفرع؛ ألنه ما وجد طالَّ سْ البتة بين الفرع واألصل، ولذا القُ 

ثم بعد ذلك يقول: وجدت المجلد الثاني من األصل  ،األصل، اعتمد على الفرع، فرع اليونينية
إذا ال فرق بين األصل والفرع، ثم وجد المجلد األول بعد حين وقابلت عليه، ف ،يباع فاشتريته

وهذه دقة؛  ،، ما قال: كذا في اليونينيةه يقول: كذا في فرع اليونينية كهيولذلك تجدون ؛كذلك
صل مقابلة الكتاب على الفرع، فما تجاوز الفرع؛ ألنه وجد األصل، وهكذا ينبغي أن األألنه 

 يتجاوز، وال تجعلهي تلب العلم من العجلة، العجلة هذه هي اليكون طالب العلم، فإذا سلم طا
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وما عنده استعداد يعيد  ،يستطيع أن يراجع؛ ألن بعض الناس يكتب الخطاب صفحة واحدة
النظر فيه، ثم يالحظ عليه ما يالحظ، وبعض الناس يأخذ الورقة مكتوبة موجهة لغيره، ومن 

، ورأينا من اهذا ما يصلح، ما يمشي في العلم أبد  يظنها له،  ، ويشرح عليهاالعجلة ينظر فيها
، ثم أعطاه، رده إليه ليراجعه وجد ، وأعطاه الناسخدقة بعض المسئولين أنه إذا حرر الخطاب

وقال: راجع،  ،أو جيم، استدعى الناسخ ،فيه نقطة ناقصة، حاء، والمفترض تكون خاء
أن يضع هذه النقطة، لكن من أجل ومعه قلم أسود بإمكانه  ،وصحح، اآلن النسخ بحبر أسود

؟ يرد على الناسخ، ويقول له: صحح، وآت به مرة ثانية، واستخرج الخطأ أنت، من أجل ماذا
أن ينتبه مرة ثانية؛ ألنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية، يعني العلم ال بد من العناية به، وال 

لكتب، وتتابع الناس عليها، ثم مع بد من االهتمام به، هناك ألفاظ، ألفاظ يعني تروى في ا
ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه  ؛ومراجعة األصول يوجد أن فيها خلل ،ومع التحري  ،التحقيق

 الترجمة، المقابلة.
 ثم يقول: 

ـــــه  ـــــم علي ـــــو العـــــرو باث  صـــــر ول
 

 إجـــــازة أو أصـــــر أصـــــر الشـــــيخ أو 
 

ولم يقابل، ثم جاء  ،خ الكتابنس ،عليه العرض باألصل، يعني الفرع إذا لم يقابل "فر  مقابر"
وهكذا، يعني إذا  ،وأوجد فرع الفرع ،ونسخ من هذا الفرع الذي لم يقابل، ثم جاء ثالث ،ناسخ

لماذا؟ ألن  ا؛ولم يقابل، ثم نسخ ولم يقابل، كما يقول أهل العلم: خرج أعجمي   ،نسخ الكتاب
ء زائدة على ما عند الناسخ الناسخ األول وجد عنده أخطاء، الناسخ الثاني يوجد عنده أخطا

 ؛ لكثرة األخطاء، وال يستقيم إال بالمقابلة.اوهكذا، ثم بعد ذلك يخرج أعجمي   ،األول
 ، عرض الفرع على األصل،وهو المقابلة "ثم عليه العرو"
ـــــه  ـــــم علي ـــــو العـــــرو باث  صـــــر ول

 

 إجــــــــــــازة .......................... 
 

نسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي يعني ولو كان يروي الكتاب باإلجازة، ي
ايروي به ، يروي صحيح البخاري بالسند المتصل امسند   ا الشيخ، يعني لو افترضنا أن شيخ 

ثم بإسناد البخاري إلى آخره أجيز به  ،أو إلى البخاري  ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي 
ويحدث يقول: عن فالن عن  ،نسخة ويشتري أي ،فالن، ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات

فالن عن شيخه الذي أجازه، ال، ال بد أن تعرف نسخة شيخك، ولو كنت تروي عنه باإلجازة، 
الحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في األسواق، ينتبه لمثل هذا؛ 

اري أي طبعة ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخ ،ألن بعض اإلخوان يحرص على اإلجازات
أبي ذر، وأنت وجدت رواية كانت، أو أي نسخة وجدت، يمكن شيخك يروي على رواية 

 ،ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير ؛، أو رواية غيرهما من الرواة، ما يصلحمثال   النسفي
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موجود، قالوا: رواية حماد بن  -اأيض  –في الزيادة والنقص من األحاديث  ،في الحروف كثير
تنقص عن رواية غيره ثالثمائة حديث، طيب إذا كان شيخ يروي عن طريق حماد بن  شاكر

، ادة ثالثمائة حديث عن مرويات شيخكوفي زي ،شاكر، وأنت وقفت على نسخة برواية غيره
"ولو إجازة ذلك قال: عن شيخك هذه األحاديث؟ ال يجوز؛ ولهل يسوغ هل يجوز لك أن تروي 

ك: أنا أريد نسختك ألنسخ منها، أو أقابل عليها، عندي نسخة قلت لشيخ أو أصر أصر الشيخ"
، ابحث عن أتيوما ندري متى ي ،أقابلها على نسختي، وهللا نسختي استعارها واحد وسافر

نسخة شيخ شيخك، أو أصل أصل الشيخ، يعني النسخة التي نسخ منها الشيخ، لماذا ال نبحث 
 اانت موجودة، لماذا؟ يعني نفترض أن زيد  عن نسخة شيخ الشيخ، أصل األصل مباشرة إذا ك

نسخة عمرو، قال: أنا وهللا أعرتها، ولم أدر  وعمرو يروي عن بكر، زيد أراد  ،يروي عن عمرو
ضاعت، ابحث عن نسخة بكر، لماذا ال يبحث زيد عن نسخة  ،احترقت ،، أو تلفتمتى تأتي

 ألنها هي األصل؟ أصل األصل؟ ؛بكر من غير مرور بعمرو
 ليرو  عن عمرو. طالب:
ولذلك كونك تلتزم بنسخة من  ؛احتمال أن يكون هناك فروق يسيرة بين األصل وأصله ههو في

قال لك  "أو أصر أصر الشيخ أو فر  مقابر"، وأضبط تروي عنه ال شك أن هذا أضمن
أو قابلوا نسخهم على نسخة الشيخ  ،الشيخ: وهللا ضاعت نسختي، تلفت، ولك زمالء نسخوا

 مقابل، مثل ما قلنا في فرع اليونينية. هذا فرع
 أو فـــر  مقابـــر وخيـــر العـــرو مـــع 

 

 أســـــــــــــتا ه بنفســـــــــــــه إ  يســـــــــــــمع  
 

 ،مع نفسه""وقير: بر 
 ................خيـــــر العـــــرو مـــــع

 ج

 أســـــــــــــتا ه بنفســـــــــــــه إ  يســـــــــــــمع 
 

يعني أنت عندك نسخة، والشيخ الذي تروي عنه عنده نسخته، المقابلة على نسخة شيخه كما 
ض تقابل مع شيخك، شيخك يكون معه نسخته، وأنت معك نسختك، وتقابل هذه هو المفتر 

ذا كان هناك فروق تثبت، هناك أخطاء تصحح، أسقاط تلحق،  النسخة على هذه النسخة، وا 
 وهكذا.

"إ  يسمع وقير: بر ، هذا األصل أن اإلنسان ال يثق بغيره اما يوكل أحد   "مع أستا ه بنفسه"
يعني  ،لشيخ، وينظر في النسختين، اآلن في مقابلة األصول الخطيةيستعير نسخة ا مع نفسه"

ن ووسط، من يأو غيرها، تجد الناس طرف ،هذا مر على كثير من الناس، الرسائل الجامعية
من يقابل األصل والفرع مع غيره، كالهما مع غيره، يدفع أجره لزيد  الناس من يستأجر

ر في الغالب ما هو مثل صاحب الحاجة، تجدهم انتهينا، واألجيفقط،  ويقول: قابل ،وعمرو
 ،وال في أحرص من اإلنسان على عمله هو، ما يوجد، هذا تفريط ،يتفاوتون  ايتساهلون، وأيض  

نسختين بنفسي، يكون عندي األصل هنا، والفرع هنا، وأنظر الوبعضهم يقول: ال، أنا أقابل 
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ا، وقد يفوت شيئ ا في هذا كلمة كلمة، ؛ ألن النظر قد ال يستوعب النظر في وهذا تشديد أيض 
، منهم من يقول: أنا أسجل األصل على شريط، ما أعتمد على أحد، وهذا فعله ااألمرين مع  

أو علق على وصحح الفرع،  ،وأسمعه من الشريط ،بعض الزمالء، سجل األصل على شريط
 الفرع من األصل، نعم؟

 طالب:......
هذا، لكنه تشديد على النفس، يعني إذا وجد من يقابل معه، هذا، ال، الخطأ يعني قليل بالنسبة ل

ومعه  ا،، أما االعتماد على الغير هذا تفريط، البد أن يكون موجود  اهو ال بد أن يكون موجود  
، ما يكلف نفسه فقطاألمور تمشي  دعثقة، يكون معه ثقة؛ ألن بعض الناس، ما هو أجير، 

يعني ما هو  ، ماذا يصير؟ثالث ساعات خلها ساعة أنه يرد كل كلمة، وبدل ما تكون الجلسة
وال ثقة في هذه الحالة، لكن إذا وجد ثقة ال  ،بمهتم والعمل لن يخرج باسمه، هو ليس بأمين
 يستجيز مثل هذا اإلمرار يمكن أن يعتمد عليه.

ـــــع نفســـــه واشـــــترطا ـــــر م ـــــر: ب  وقي
 

 بعضــــــهم هــــــ ا .................... 
 

يعتمد على أحد، جعله شرط لصحة الرواية من هذا الفرع، ال بد  أنه ال "اشتر  بعضهم ه ا"
 ه األصل والفرع كالهما بين يديه:أن يقابل بنفس

 ...................... واشـــــــــــــــترطا
 

ــــــــــه غلطــــــــــا   بعضــــــــــهم هــــــــــ ا وفي
 

سخة األولى بيد صاحب والن ،ألن هذا ال شك أنه تعنت، بل إذا وجد األصل أو الفرع بيد ثقة
 العمل يكفي:

 نظـــــــر الســـــــامع حـــــــين يطلـــــــب ولي
 

ـــــى: يجـــــب  ـــــال يحي ـــــي نســـــخة وق  ف
 

يقول: إذا حضر الطالب مجلس التحديث الشيخ يحدث، ال بد أن يكون بيد الطالب نسخة 
، ما يصلح طالب علم يأتي بغير "يسعى إلى الهيجاء بغير سالح: "هكذا أتيينظر فيها، ما ي

 :ولذا قال ؛كتاب
 ولينظـــــــر الســـــــامع حـــــــين يطلـــــــب 

 

ـــــي نســـــخة   ـــــى: يجـــــبف ـــــال يحي  وق
 

يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها، يحيى بن معين قال: يجب أن يكون معه نسخة ينظر 
 .الدروس بغير كتاب هذا قليل ما يفلح، هذا ال يفلح إال نادر  إلى افيها، أما الشخص الذي يأتي 

الكتاب  ويخرج بدونه، أو ال ينظر في ،في محل الدرس قال: ومثله الذي يجعل الكتاب مثال  
 ؛إال في وقت الدرس، هذا يقولون: قل أن يفلح، فكيف إذا كان يحضر يدرس من غير كتب

ولذا قال يحيى بن معين: يجب النظر، نظر السامع حين يطلب العلم في نسخة، وال يكتفي 
ي لغيره ال بد أن مجرد السماع، بعضهم يقول: ال يجب، لكنه عند الرواية إذا أراد أن يرو   ب

 لى أصل مقابل على أصل الشيخ.يعتمد ع
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 : -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 ولينظـــــــر الســـــــامع حـــــــين يطلـــــــب 

 

ـــــى: يجـــــب  ـــــال يحي ـــــي نســـــخة وق  ف
 

يحيى بن معين يرى أنه ال بد أن توجد معه نسخة ينظر فيها أثناء السماع، وأشار اإلمام 
أنهم يحضرون  جبه،ير من الشيوخ على خالف ما أو يحيى مع إيجابه لهذا األمر أن رواية كث

يعني كما هو الشأن في شروط التحمل، وشروط  ،بدون نسخ، والنسخة إنما تشترط عند األداء
األداء، يعني يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الكافر، يصح تحمل الفاسق، يعني ما 

 ء الشروط التي ذكروها، نعم؟، لكن عند األداء ال بد من استيفاايشترطون للتحمل شروط  
 ....طالب:..

تقان ،ضبط :والعبرة في وقت األداء، فإذا أدى ما سمعه مع توافر الشروط كما  الشيخ وأدى ،وا 
عليه -حد يرده، هذا األصل، يعني رواية أبي بكر وعمر على هذا عن النبي أسمع هذا ما 

وضعف  ،هذا هو األصل في الرواية، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة -الصالة والسالم
 .بد من أن يوجد أقل شيء الكتاب الالحفظ 

 وجـــــــوز ا ســـــــتا  أن يـــــــرو  مـــــــن
 

ــــــــر مقاَبــــــــر ...................   غي
 

وغيرهم من  ،واآلمدي ،والغزالي ،الرازي  :األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيني، ومر من أمثاله عدد
ويقول:  أهل النظر، وذكرنا أن بعض طالب العلم ينتقد إيراد أقوال أمثال هؤالء في هذا العلم،

إنهم ال مدخل لهم في هذا العلم، وصرحوا أن بضاعتهم في الحديث مزجاة، فكيف تذكر 
أقوال الغزالي في األلفية  اومر بنا مرار   ،أقوالهم في علوم الحديث؟ كيف ننقل رأي الغزالي

هل موجودة، أقوال الرازي، أقوال اآلمدي، وهنا اآلن األستاذ أبو إسحاق اإلسفرائيني ليسوا من أ 
 هذا الشأن.

وأجبنا فيما سبق أن من متعلقات هذا الفن ما معوله على الرواية المحضة، وهذا ال مدخل لهم 
 فيه، وال ناقة لهم فيه وال جمل؛ ألنهم ليسوا من أهل الرواية.

نهم ال ينظر إولو قلنا:  ،ومن متعلقات هذا الفن ما يدرك بالرأي، فمثل هذا ينظر في أقوالهم
 ،نسد الباب على كثير ممن يعاني هذا العلم، تجده يعلم، يعلم علوم الحديثفي أقوالهم ال

، و سألته كم عندك من محفوظ؟ ما حفظ شيئ اويدرس الحديث لكن ليس من الحفاظ، يعني ل
إنما هو شيء يرددونه من قبل النظر؛ ألن هناك رواية، وهناك دراية، فكثير ممن يعلم 

 ،، وجدته مثل الغزاليمن الحديث ما وجدت شيئ ا عن محفوظه مصطلح الحديث لو فتشت
ويرجح، ولو سددنا هذا الباب، وقلنا: ال مدخل  ،وينظر في أقوال اآلخرين ،ومثل الرازي يتأمل

 افيه إال ألهل هذا الشأن، قلنا: ما يدرس مصطلح الحديث إال الحفاظ، وبعد ذلك ما نجد أحد  
 يدرس.
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كيف يقول الغزالي عن نفسه: بضاعتي  وبقوة، مطروح ألنه إشكال ؛فيما سبق وضربنا مثاال  
ث السنة في الحديث مزجاة، ونجد في كتب علوم الحديث في كل باب يذكر الغزالي؟ ألن مبح

 ويعول عليه أهل العلم في هذا الباب. ،يرفي المستصفى يعني مبحث كب
يمكن أن يدرك  نقول: إن هذا العلم من شقين، شق رواية محضة ال مدخل لهؤالء فيها، وشق

فيما سبق قلنا: إن ابن الصالح نسب لإلمام  بالنظر فأقوالهم تنظر كأقوال غيرهم، ضربنا مثاال  
محمولة على االنقطاع،  ، ويعقوب بن شيبة أن "عن" محمولة على االتصال، و"أن"أحمد

 عليه الصالة-أن النبي " :لماذا؟ قال ابن الصالح: حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار
قالوا: متصل؛ ألنه قال: محمد بن الحنفية عن عمار، فهو متصل، وعن  "،مر به -والسالم

" قالوا: منقطع؛ ألنه بصيغة -عليه الصالة والسالم-مر به النبي  اأن عمار  " :محمد بن الحنفية
ففرق بين الصيغتين، والحافظ العراقي يقول: كذا له ولم يصوب صوبه، ما هو السبب  "أن"

الصيغة، السبب أنه في الصيغة األولى يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة باختالف 
عن صاحبها فهي متصلة، وفي السياق الثاني يروي قصة لم يشهدها، ولم يدركها فهي 

 ا، انتهى اإلشكال، ما صار أثر  "قال له اأن عمار   :منقطعة، لكن لو قال: عن محمد بن الحنفية
حتاج إلى أن مكن يدركها اإلنسان بالتأمل، ما تهذه األمور يعني يمثل  ..،للصيغة؛ ألنه حينئذٍ 

أو عن فالن، وقل: لعل الحامل لبعض اإلخوان الذين يكررون  ،تكون رواية تلقاها عن فالن
مثل هذا الكالم أن أمثال هؤالء ما يسلمون من شوب بدعة، فكيف يدخلون في علوم السنة؟ 

الفن؟ يعني الرازي في تفسير سورة العصر ذكر قصة،  مع تصريحهم بأنهم ال عناية لهم بهذا
عليه -وجاءت في المدينة تسأل عن النبي  ،وقتلت الولد ،وزنت ،قصة امرأة شربت في رمضان

في قصة طويلة ذكرها الرازي في تفسيره، ويقول األلوسي لما ساق القصة  -الصالة والسالم
ح عليه عندهم أنه اإلمام، الرازي في أصول عن الرازي قال: تفرد بذكرها اإلمام، ومصطل نقال  
نه إمام في ، ولعمري إيقولون: اإلمام، يقول: تفرد بها اإلمام -اعموم  –وكتب الشافعية  ،الفقه

ال ذم؟ ذم بال  نقل ما ال يعرفه أهل الحديث، يعني ما يعرفه أهل الحديث، يعني هذا مدح وا 
: إن هذا العلم له شقان: شق رواية شك، فكيف تدخل أقوال مثل هذا في هذا العلم نقول

ولو ادعى التخصص في  ،محضة ال مدخل لهؤالء فيها، وال مدخل لكثير ممن يعلم هذا العلم
من السنة، ما في جوفه شيء من السنة،  ليس من أهل الرواية، ما يحفظ شيئ ا هذا العلم؛ ألنه

ن علم هذا العلم، هذا مثل الرازي  ن سلم من ا ،وا  لبدعة التي تلبسوا بها، وهناك ومثل غيره، وا 
 ما يدرك بالنظر فينظر في أقوال هؤالء كغيرهم، وهم من أهل النظر.

 وجـــــــوز ا ســـــــتا  أن يـــــــرو  مـــــــن
 

ــــــــر مقاَبــــــــر ...................   غي
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ويروي منه، يعني أنت تروي البخاري عن شيخك  ،أو بفرع غير مقابل ،يعني يأتي بأصل
 ،وأقول: هذه رواية عن فالن ، وأروي منها،وأشتري نسخة ،ةفالن، ثم تقول: أذهب إلى المكتب

وال شيء، هذا قول األستاذ أبي إسحاق اإلسفرائيني، يقول: يجوز  ،وأنا ما قابلت على أصله
 أن تروي من غير أصل مقابل، أو من فرع غير مقابل على أصله.

ن، تبين تقول: وهللا أنا يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله مع البيا "وللخطيب إن بيَّن"
هذه النسخة ما قابلتها على أصل الشيخ، لكن لي رواية في البخاري عن الشيخ فالن، لكني ما 

"وللخطيب إن بين ون السامع على بينة مما يسمع، غقابلت هذه النسخة على األصل، يب
ما معك منسوخ من أصل، لكنه  ذيمن أصل ليس من فرع، هذا الفرع ال والنسخ من أصر"

 ايكون الناسخ معروف   "وليزد صحة نقر ناسخ"ثاني وال قوبل، هذا الشرط ال ،عورض به
 واإلتقان، ولو لم يقابل؛ ألنه في هذا الحالة يكون الخطأ عنده يسير. ،بالضبط

 ......................... وليـــــــــــــــزد
 

 صـــــحة نقـــــر ناســــــخ فالشـــــيخ قــــــد 
 

 الشيخ من هو؟
 طالب: ابن الص ح.

 ابن الصالح.
 قاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا ك

 

 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا 
 

 ،يعني ما تروي من فرع غير مقابل بأصله إال إذا كان الناسخ محل ثقة "فالشيخ قد شرطه"
تقان ،وضبط ،وعناية ثم اعتبر ما ذكرا في  "ثم اعتبر ما  كرا"، ولو لم يقابل على األصل وا 

 ،على األصل، و األصل مقابل على أصله رع مقابال  يكون الف "في أصر ا صر"كل ما تقدم 
أن يتخللها أصل غير مقابل بأصله،  ،وهكذا، ما يتخلل هذه النسخ المتوارثة ناسخ عن ناسخ

ن سميَ   ، فهو في الحقيقة ليس بأصل ما عري عن المقابلة.أصال   وا 
ــــــر مــــــا  كــــــرا ــــــم اعتب  ........... ث

 

ــــورا  ــــن مه ــــي أصــــر ا صــــر   تك  ف
 

، صاحب عناية بحيث يوثق اضابط   احازم   كن ،في الرواية اال تكن مفرط   ،ساهال  ال تكن مت
ومقابلتك، الناس ال سيما القراء بل حتى من عامة الناس  ،وفي نسخك ،وفي نقلك ،بعلمك

يلقي،  وبما ،وبما يكتب ،وعناية بما يقول ،يميزون بين الشيخ الذي له اهتمام ،عندهم تمييز
يزون، الذي له عناية يجد القبول، والذي ال عناية له يجد اإلعراض عنه، لناس يموبما يفتي، ا

ما يأتي من عامة الناس من يسأل بعض المشايخ يقول: سمعنا لكن ما نثق، حتى عامة  اكثير  
يميزون بين الشخص المتساهل، والشخص المعتدل، وشخص عنده شيء من التحري 

ليس من أهل  فون أن هذا من خالل كالمه أنهون، يعر يميز  ، حتى من خالل ألفاظهواإلتقان
وال مهتم، ال بد من العناية مادام  ،، غير مكترثاولذلك قال: ال تكن مهور   ؛العناية والتحري 

 والتحري. ،واإلتقان ،تصدى لهذا العلم ال بد من االهتمام، ال بد من بذل الجهد للضبط
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 .وهللا أعلم
 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،نبينا محمدوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (04ي )العراقالحافظ ألفية شرح 
 ( الكشط والمحو والضرب -التصحيح والتمريض وهو التضبيب  -)تخريج الساقط 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 :-ه هللارحم-قال 
 تخري  الساق 

 للحــــــــ الســــــــاق  وهــــــــو اويكتــــــــب 
 خـــــر ســـــطر ولـــــيكنآمـــــا لـــــم يكـــــن 

ــــ  ســــق  وخــــرجنَّ  ــــن حي  للســــق  م
ــــــب صــــــ  اوبعــــــده  ــــــاأكت  و زد رجع

 صــــــــــر اوفيـــــــــه لـــــــــب  ولبيـــــــــر 
 ولعيــــــــــــاو:   تخــــــــــــر  ج ضــــــــــــبب

 

ــــــــــىحاشــــــــــية    ليمــــــــــين يلحــــــــــ ا إل
ـــــــو  و  ـــــــألســـــــطور الف ـــــــى فحس   نعل
ـــــــ  لـــــــه وقيـــــــر: صـــــــر بخـــــــ  امنعطف 

ــــــرر أ ــــــم تســــــق  او ك ــــــة ل ــــــالكلم  مع
 لمحـــــــــــراخـــــــــــرج بوســـــــــــ  كلمـــــــــــة 

ـــــــي ـــــــب  وأ ب  أو صـــــــححن لخـــــــو  ل
 

، وعلى آله وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 وأصحابه أجمعين.
–وضبط الحديث ذكر  ،كتابة الحديث ،آداب الكتابة -تعالى رحمه هللا-لما ذكر الناظم 

أو  ،أثناء هذه المقابلة يتضح أمور للناسخ إما نقص كلمات المقابلة بعد الكتابة، وفي -اأيض  
 .ا، وكتابته تسمى لحق  اأو زيادة، فالنقص يسمى سقط   ،أسطر

 يقول: كيف يخرج الساقط؟
قال  ،أو أسطر ،أو جمل ،وعورض على أصله وجد فيه أسقاط لكلمات ،كتاب لما كتب قوبل

 :-تعالىرحمه هللا -
 ويكتــــــــب الســــــــاق  وهــــــــو اللحــــــــ  

 

ـــــــــى اليمـــــــــين يلحـــــــــ ح   اشـــــــــية إل
 

أو جملة سقطت، أو سطر سقط، أو أسطر سقطت  ،يعني تخرج لهذا الساقط كلمة سقطت
ط يوجد قَ تخرج لها، بمعنى أن تجعل في موضعها من السطر بين الكلمتين التي هذا السَّ 
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 اأو سطر، أو أسطر، تخرج لها بأن تنشئ خط   ،أو جملة ،بينهما، سواء  كان مثلما قلنا: كلمة
لتكتب هذا الساقط في الجهة اليمنى  امن أسفل بين الكلمتين يرتفع إلى أعلى ثم ينعطف يمين  

 ن الصفحة، يقول:م
 ويكتــــــــب الســــــــاق  وهــــــــو اللحــــــــ  

 

ـــــــــى اليمـــــــــين يلحـــــــــ    حاشـــــــــية إل
 

وفراغ من  ،وفراغ من جهة اليمني ،يعني تبدأ باليمين ما تبدأ بالشمال؛ ألن الصفحة فيها بياض
كتب إلى اليمين لماذا؟ الحتمال أن يوجد سقط آخر، فتضطر إلى كتابته في جهة اليسار، ت

ثم بعد ذلك  ،يكتب في جهة اليسار -السقط األول-جهة اليسار، لماذا ال يكون اللحق األول 
إن تبين سقط آخر يكتب إلى جهة اليمين؟ يعني لو كان هذا السقط في السطر في موضعين 

أو لم يسقط، لماذا؟ ألن اليسار عرضة،  ،سقط ثان سواءٌ  صل أن تكتب إلى جهة اليميناأل
فإن كتبت األول  سقط ثانٍ  فيضيع بين األوراق، األمر الثاني أنه إذا وجد ،عرضة للتجليد مثال  

إشكال، يعني لن تلتقي هذه التخريجات لكن إن كتبت  هوالثاني في الشمال ما في ،في اليمين
إلى جهة الشمال، ثم الثاني إلى جهة اليمين، فإذا  والمنعطف ،األول في الشمال خرجت له
فيظن أنه تضبيب على هاتين الكلمتين، تضبيب على ما سيأتي  ،كانا متقاربين التقت رؤوسهما

في التصحيح والتمريض إلى آخره، على حسب اختالف المقاصد منه، على كل حال هذا هو 
أو لم توجد، إن وجدت حاشية  ،الثانيةوجدت  في الجهة اليمين سواء  األصل أن تكتب الحاشية 

 سقط، تخريج ثان لسقط آخر يكتب إلى جهة اليسار.لثانية 
 يقول:

................................... 
ــا لــم يكــن آخــر ســطر ...........  م

 

ـــــــــى اليمـــــــــين يلحـــــــــ    حاشـــــــــية إل
................................... 

أن يكون فيه سقط آخر، وكل ما قرب كتابة اللحق إذا كان هذا السقط في آخر السطر أمنا 
 اوخرجنا له إلى جهة اليسار صار قريب   ،والسقط من موضعه فهو أولى، إذا كان آخر السطر
 عنه. امنه، بينما لو خرجنا له إلى جهة اليمين صار بعيد  

 مـــــا لـــــم يكـــــن آخـــــر ســـــطر ولـــــيكن
 

 لفــــــــــــــــــــــو  ...................... 
 

جت أتيت بخط بين الكلمتين موضع السقط، ارتفعت به إلى ت اآلن خرَّ تكون الكتابة لفوق، أن
أو إلى جهة  ،جهة العلو بحيث يتجاوز الحرف األخير من الكلمة ثم تعطفه إلى جهة اليمين

ما شماال   ا،الشمال على حسب ما يراد كتابته إما يمين    اقد يكون السقط سطر   "وليكن لفو " وا 
الصفحة، احتمال فإن كتبته إلى أسفل وصل إلى آخر  ،و أصبعينأ ا،، والحاشية أصبع  كامال  
، فأين تكتبه إذا كنت استوعبت حاشية اآخر   اأو الذي يليه سقط   ،د في السطر الذي يليهأن يور 

ذا وجد سقط آخر فاكتبه نازال  االصفحة اليمنى؟ فاكتب إلى فوق صاعد   بحيث ال تلتقي  ، وا 
كثيرة في كتب أهل العلم المخطوطة، يعني عندهم تفنن  األسقاط، وتجدون األمثلة على هذا
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غاية في التفنن لكنها ون الكتب يطبعونها على طرق، يعني في الكتابات، والعجم حينما يطبع
ذا امتعبة في القراءة جد  ، متعبة في القراءة ، فالمقصود الوضوح بحيث ال يلتبس على القارئ، وا 

أو جودة  ،من جودة خط على قراءة هذا المكتوبجع القارئ وجد مع الوضوح شيء مما يش
 ،ولذا تجدون الكتب المطبوعة بالمطابع التي تعتني بالتنظيم والترتيب ؛تنظيم وترتيب هذا طيب

وحسن الحروف تجدونها تقرأ أكثر من الكتب التي ال عناية  ،وجودة الورق  ،وعالمات الترقيم
على اإلطالق، لكن ما طبع فيها، يعني  لها بذلك، يعني مثل طبعة بوالق هي أصح المطابع

ال  ا، بحيثالقراء من طالب العلم المعاصرين قد ال يطيقون القراءة فيها؛ ألنها مرصوصة رص  
بل بعضهم ال يستطيع أن يقرأ بها إال ومعه مسطرة؛ ألنه إذا رفع  ،تجعل فرصة لطالب العلم

يقرأ، بينما الكتب التي طبعت في ين وقف عليه، يأخذ مسطرة و أرأسه ضاع المقروء ما يدري 
أو مطبعة منير، أو مطبعة المنار، أو غيرها من المطابع التي  ،مطبعة دار الكتب المصرية
والتلوين، يعني يسهل على طالب العلم أن  ،والتنظيم ،والترتيب ،لها عناية في جودة الحرف

أو تفسير ابن كثير،  ،يقرأ في تفسير القرطبي، لكن يصعب عليه أن يقرأ في تفسير الطبري 
دعونا من الطبعات الجديدة، لكن الكالم على الطبعات المعتمدة األصلية، الطبري طبع في 
بوالق، لكن طبعة يعني متعبة لطالب العلم المعاصرين؛ ألنهم ما عانوا ما هو أشد منها، لكن 

فتح عندهم  أو ثمانين سنة اآلن صار ،أو سبعين ،أو قبل ستين ،طالب العلم قبل نصف قرن 
 ،ونظمت ،مطبعة بوالق؛ ألنها بالنسبة للمخطوطات ممتازة، لكن لما زوقت الكتابة والطباعة

 ،الطبعات القديمة سواء  كانت بوالق الكتب من ورتبت صار طالب العلم ما يطيقون القراءة في
 غيرها من المطابع القديمة. وأ ،أو الكستلية ،أو الميمنية
يعني يصعب تخريص بعضها من  ،عض الطباعات عليها حواشتجد ب "لفو "هنا يقول: 

أو  ،بعض، يعني لو رجعت إلى شرح فتح ابن القدير البن الهمام وجدت عليه أربعة كتب
 ،ما له عناية بالطبعات القديمة أن يتخلص ذييعني يصعب على طالب العلم ال ،خمسة

 ،أو أكثر ،العجم قبل مائة سنةويعرف هذا الكتاب من هذا الكتاب، أما الكتب المطبوعة عند 
هذه  كأنه نخلة، اكأنه حية، وسطر   اأو ما قرب منها تجدون الشيء العجب في التفنن تجد سطر  

من الموجود عندنا، شيء، قراءة صعبة، أسطر  النا كتاب   حضرموجودة يعني، ولو واحد ي
ن مثل هذا يشتت ذهن وطالعة من اليمين واليسار، صحيح أنه تفنن هذا، لكن يبقى أ ،متداخلة

 القارئ، يعني بقدر ما يجذبه من حيث هذا التفنن لكنه يشتت الذهن.
، السقط األول يكتب لفوق، لماذا؟ ألنه قد تحتاج الحاشية مرة ثانية "وليكن لفو "هنا يقول: 

؛ أين تضع واحتجت مرة ثانية ،فتكتب إلى أسفل، لكن لو كتبت من أول األمر إلى أسفل
 الحاشية؟
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 ....................... ولــــــــــيكن...
ــــ  ســــق   وخــــرجن للســــق  مــــن حي

 

ــــــى فحســــــن  ــــــو  والســــــطور أعل  لف
................................... 

إلى جهة  ان التخريج أن تنشئ خط  إ :وقلنا ،يعني في موضعه، ضع التخريج في موضعه
إن كانت  اما يمين  إ ثم بعد ذلك ينعطف قليال   ،األعلى بين الكلمتين الذي هو موضع السقط

ما شماال   ،الكتابة في جهة اليمين  ا"من حي  سق  منعطف   إن كانت الكتابة في جهة الشمال وا 
 اون في إشارات المرور إذا كان الخط ينعطف يمين  ر ما ت مجرد انعطافة يسيرة، يعني مثل له"

 ، مجرد انعطاف.فقط، اوما كانوا يستعملون سهم   ..،اإلشارة ترون 
ــــــ  ................................... ــــــه وقيــــــر: صــــــر بخــــــ  امنعطف   ل

 ج

وقيل: صل بخط، يعني من موضع السقط أوجد هذا الخط الصاعد ثم بعد ذلك مل به إلى 
جهة اليمين إن أردت الكتابة في جهة اليمين ال مجرد انعطاف، إنما استمر في هذا الخط إلى 

امتألت صل إلى موضع الكتابة، وعلى هذا لو إلى أن ت طويال   اموضع السقط، يعني ُخط خط  
وأردت أن تكتب فوق السطر في الصفحة، فوق في أعلى الصفحة  ،الشمالالحواشي اليمين و 

لكن مثل هذا ال شك  "وقير: صر بخ "، وتستمر به إلى أن تصل تأتي بالخط المنعطف هكذا
ذا كثرت األسقاط تشوه الكتاب ،أنه يشوه بالكتب  ،ئ، إنما يكفي باالنعطافوتشتت القار  ،وا 
يعني إذا انتهيت من كتابة  "وقير: صر بخ ، وبعده اكتب ص "بهذا كله األرقام واآلن استبدل 

حاء كاملة، لماذا؟ ألنه يخشى أن تقرأ مع  "صح"السقط اكتب كلمة صح، وال تكتبها كاملة 
ة صح، فال يدرى الكالم، وقد تكون في موضعها مناسبة، يعني لها معنى في هذا الموضع كلم

احا( واقطع صعلى هذا ال تكمل الحاء، اكتب صح )أو تتميم للكالم، و  ،هل هي تصحيح
 الحاء،

 وبعـــــده الكتـــــب صـــــ  أو زد رجعــــــا
 

 ................................... 
فهو تصحيح ومراجعة في الوقت يعني مع صح رجع؛ ألن هذا تصحيح ناشئ عن مراجعة، 

 نفسه.
 .... أو زد رجعــــــــــــــــا...............

 

ـــــم تســـــق  معـــــا  ـــــة ل ـــــرر الكلم  أو ك
 

 (،927) رقم خمسمائة وسبع وثمانين :أنت افترض في السطر الذي معنا
ــــــب صــــــ  أو زد رجعــــــا  وبعــــــده اكت

 

 ................................... 
ن "صح" ، سقطت هذه الكلمة، خرج لها، وقل: اكتبسقط من هذا البيت صح، أو اكتب ، وا 

يعني كما سقط عندنا اكتب، يقول: اكتب، في  "أو كرر الكلمة"معها فهو أكمل  جعكتبت ر 
وقبل صح لتكتب  ،الحاشية إذا خرجت كرر الكلمة التي لم تسقط، وبعده اكتب، خرج لها بعده

ا، التي  "وبعده اكتب"لم تسقط في الحاشية السقط اكتب، وتكتب معها الكلمة التي  تكتبه مع 
 تكتب الكلمتين، تب""وبعده اكقبلها إيه 
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ـــــم تســـــق  معـــــا  ................................... ـــــة ل ـــــرر الكلم  أو ك
 

لماذا؟ نعم ألن بعض الكلمات يقصد تكرارها، وقد  "وفيه لب "ط ة التي لم تسقمليعني كرر الك
وبعض الكلمات مكررة  ،تكرر الكلمة مرتين كما جاء في بعض النصوص، بعض األحاديث

، أو مكتوبة مرة اوهي في كتاب حديث ظننته من النص أنها مكررة ثالث   ،ررتهامرتين، فإذا ك
 لبس:واحدة ظننتها مكررة مرتين، ال شك أن هذا فيه 

 وفيـــــــــه لـــــــــب  ولبيـــــــــر ا صـــــــــر
 

 خـــــــــر  ج بوســـــــــ  كلمـــــــــة المحـــــــــر 
 

اإلشارة تبدأ بين الكلمتين،  ،اآلن السقط ساقط من األصل، واإللحاق له يكون بين الكلمتين
 ، أو قبلها؟ يقول:ت أردت أن تفسر كلمة، هل تخرج لها بعدهالكن أن

 .................. ولبيـــــــر ا صـــــــر
 

 خـــــــــرج بوســـــــــ  كلمـــــــــة المحـــــــــر 
 

 ":بضب   "أنت تريد أن تفسر 
 ولعيــــــــــــاو:   تخــــــــــــرج ضــــــــــــب  ب

 

 ................................... 
رح كلمة ضبب، هل تخرج لها هنا الكلمة التي في البيت تسعة وثمانين وخمسمائة، تريد أن تش

من الباء األولى، تخرج  ،أو تخرج لها بعدها؟ من وسطها "  تخرج ضبب"قبلها بينها وبين 
هو  ، أو لجهة الشمال الذيلها، التخريج عرفناه، أنه إنشاء خط صاعد يميل إلى جهة اليمين

بعدها  وال تخرج موضع اللحق، في وسطها خرج، ال تخرج قبلها؛ لئال يظن أن المكتوب ساقط،
 كذلك، إنما خرج من وسطها:

 خـــــــــرج بوســـــــــ  كلمـــــــــة المحـــــــــر  ...................................
 

ي تكتب نسخة ثانية اللفظة غ، تبعلى هذه الكلمة، أو لبيان فرق نسخ مثال   اهذا إذا كان تعليق  
لكن إذا  وكذلك لو خرجت بعدها، ،كذا بدل هذا؛ ألنك لو خرجت قبلها ظن أن هذا سقط،

 خرجت من وسطها عرفنا أنك تريد أن تعلق على هذه الكلمة.
 ولعيــــــــــــاو:   تخــــــــــــرج ضــــــــــــبب

 

ــــــي   أو صــــــححن لخــــــو  لــــــب  وأ ب 
 

ج منها؛ لئال يظن أن هناك سقط، يلتبس بتخريج السقط، هذه الكلمة تريد أن تشرحها ال تخر   
شبهونها بالضبة ضبب عليها، والضبة إنما هي عبارة عن رأس صاد، رأس صاد، هذه ضبة ي

أو اليد إذا انكسرت تضبب يعني تجبر،  ,أو على القدم ,التي تكون على، في القدح إذا انكسر
 واكتب قبالتها ما تريد، ،هذه ضبة، رأس صاد، ضع عليها ضبة
ــــــي  ...................................  أو صــــــححن لخــــــو  لــــــب  وأ ب 

 

 ،أو ليست بصحيحة؟ ضع عليها ضبة ،يحةهذه الكلمة أنت اآلن شككت فيها، هل هي صح
لك، هذا األصل، لكن إذا  عني هكذا الموجود، واكتب ما يبدوواكتب كذا، ي ،أو خرج من أثنائها

غلب على ظنك أن هذه الكلمة خطأ، يقول: صححن لخوف لبس يقول: اآلن هذه الكلمة التي 
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مثل هذا، قاله بعض يعني رفض  "وأ بي"نك أنها خطأ صححها في صلب المتن غلب على ظ
 ،ال سيما من عنده حذق باألساليب ،وهجم بعضهم على التصحيح كيف تصحح؟أهل العلم، 

ومعرفة العربية تجده يصحح، يهجم على الكلمة يظنها خطأ فيصححها، وهي في حقيقة األمر 
 ليست بخطأ.

منه،  وهذه عجلة ،ثم بعد ذلك ظهر أن الكالم صحيح مستقيم ،وصحح ،وكم من إنسان هجم
تعلق عليها و  ،بقي الكلمة على ما هي عليهيعني رفض مثل هذا التصرف تُ  "وأبي"ولذلك قال: 

خطأ مجزوم بكونه خطأ،  ،في الرواية ابما تراه، وسيأتي في كيفية الرواية أنك إذا وجدت خط  
ى من تصحيحه، هذا ما يروى على الخطأ، ما يرو بة لما يقع خطأ في القرآن، ال بد أما بالنس

وتبين الصواب، ومنهم من  ،فقالوا: ترويه على الخطأ ،على الخطأ، أما في غيره من الكالم
به يصحح، ويشار في حاشية الكتاب أن الصواب كذا، كذا في  ايقول: إذا كان الخطأ مجزوم  

وفي األصل كذا، مع أن العجلة في مثل هذه  ،الصواب ما أثبتناه ،أو يقال: التصويب ،األصل
تجدون في الكتب المحققة بعد مقابلتها  ن المحققين في أوهام كثيرة؛ لذلكم اوقعت كثير  األمور أ

على النسخ يقول لك: كذا في األصل، والصواب كذا، ثم يتبين أن الذي في األصل هو 
والذي في األصل كذا، ثم بعد ذلك يتبين أن  ،يصحح ويقول: أثبتنا الصواب االصواب، وأحيان  

واإلقدام على التصرف في الكتب،  ،هو الصواب، وهذا كثير سببه العجلةالذي في الحاشية 
 نعم.

 التصحي  والتمريو وهو التضبيب
ــــــــى  ــــــــوا صــــــــ  عل ــــــــرواوكتب  لمع

 تمــــــــد اومرضــــــــوا فضــــــــببوا صــــــــاد  

 رســـــــالإل او  علقطـــــــاوضـــــــببوا فـــــــي 
ــــب  ك  يَ  ــــد عطــــف  اصــــاد   ت  ســــما اعن

 لتصـــــحي  بعـــــو يـــــوهمايختصـــــر 
 

ــــــ ن نقــــــ   إللشــــــك    يرتضــــــاى ومعن 
ــــــو   ــــــ اف  وفســــــد ا  صــــــ  ورود  ل

ـــــي   لخـــــوالياعصـــــر  اوبعضـــــهم ف
ـــــــــوهم تضـــــــــبيب   ـــــــــ اك  ات ـــــــــاإك    م

 نمــــــــــــا يميــــــــــــزه مــــــــــــن يفهــــــــــــما  و 
 

في مسألة التصحيح، عند تصحيح الخطأ: والتمريض كذلك، وهو  -تعالى رحمه هللا-يقول 
التضبيب، التصحيح إذا وجد خطأ يصحح، على خالف بينهم على ما سيأتي، هل يصحح في 

أن يبقى ما  األمانة تقتضي أو العكس، واألصل أنَّ  ،الخطأ في الحاشية ويشار إلى ،األصل
عليه، كما هو، ثم بعد ذلك يشار في الحاشية إلى التصويب، لكن قد في األصل على ما هو 

يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأ، بما فيها النسخة التي بخط المؤلف، أو نسخة مقابلة 
يث ما، ثم بعد ذلك في األصول كلها التي خرج منها هذا على نسخة المؤلف، في نقل حد

تقرأ أنت في المغني، ونسخ المغني حتى  الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأ، فمثال  
والسنن، فتبحث  ،الذي بخط ابن قدامة، وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحين
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، ار التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خط  والسنن في المصاد ،عن هذا الحديث في الصحيحين
إن هذا خطأ من النساخ؟ ما يمكن، هذا خطأ من المؤلف، فهل  :وهي بخط المؤلف، هل نقول

ا على المصادر التي يصحح  أو يبقى الخطأ كما هو ويشار  ؟نقل منها الحديثالخطأ اعتماد 
المصادر التي  ا كما فيوالصواب كذ ،بالحاشية أنه كذا في األصول بما فيها أصل المؤلف

بقى الخطأ كما هو، المؤلف أراده هكذا، وينبه عليه بالحاشية، وقل مثل يُ  أحال إليها المؤلف؟
وهم في رواية هذا الحديث، هل نصحح وهم الصحابي في  ،هذا في األوهام، يعني الصحابي

ال ما نصحح؟ ما نصحح، نبقيها كما هي، يعني هل نصحح وهم ا ،الكتب؟ نصحح بن عمر وا 
اعتمر في رجب؟ ال يجوز، أو نصحح وهم ابن عباس في  -عليه الصالة والسالم-أن النبي 
تزوج ميمونة وهو محرم؟ ال نستطيع، مع أننا نجزم أن  -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

الصواب خالفه، نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذا، وأن عائشة استدركت على ابن 
 نة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس.وأن ميمو  ،عمر

 طالب: هر ه ا يا شيخ وهم في النقر والكتابة 
 ال.

 طالب: النقر والكتابة سليمة.
استثنوا من ذلك القرآن، هو الذي ال يحتمل،  ذلك الكتابة إذا كانت بخط المصنف،، لكن كنعم

يحة، ورجعت إلى وجدت الكلمة ليست صحو  ،أنت اآلن رجعت إلى البخاري الذي بين يديك
رجعت إلى السنن األربع وجدت الكلمة غير صحيحة،  ،وجدت الكلمة غير صحيحة ،مسلم

 الكالب تغدو، وتروح،كانت " ة في البخاري غير التي بيدك صحيح:وما يدريك أنه في رواي
ي بيدك ما تأنت ورجعت إلى النسخة ال أتيت، "-صلى هللا عليه وسلم- وتبول في مسجد النبي

استروحت إلى أنه من حيث الحكم ما يمكن تترك الكالب تبول، ثم جئت  اتبول، وأيض  فيها 
بالقلم ومسحته؛ ألنه ال يوجد في البخاري عندك، وهو موجود في كثير من األصول، فلعلك 

م ثم بعد ذلك تبين أن الصواب خالفه، في مثل هذا ال تستعجل، ك ،تهجم على ما تجزم بقطعه
وقت آخر غير الوقت الذي انقدح لتها في يعني أنت لو تأم وندم؟! من شخص هجم على كلمة

يكون تجزم بأنها خطأ؛ ألنك قرأتها خطأ؛ ألنك قرأتها  افي ذهنك هذا تبين لك وجهه، أحيان  
 خطأ.

ـــــــى المعـــــــرو ـــــــوا "صـــــــ " عل  وكتب
 

 للشـــــــــــك .......................... 
 

 اة، لكن شككت فيه، أو ظننت أن أحد  وقابلته عليه مرة ثاني ،يعني أنت نقلت من كتاب أصل
وأنها  ،من قراء الكتاب يشك في هذه الكلمة، اكتب عليها صح؛ لتبين أنك واثق من هذه الكلمة

 كذلك في األصل.
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 اومعناها أيض   ،يعني من حيث النقل من األصل من المقابلة ومعن ى ارتضي" "إن نق   
 ا"فضببوا صاد  ي ضعفوا هذه الكلمة مرضوا يعن "ومرضوا فضببوا"مرتضى، يعني محتمل، 

 تمد على الكلمة، تمد"
ــــــ   صــــــ  ورود    ................................... ــــــو  ال  وفســــــد اف

 

ثابتة في  اوأيض   ،يعني اآلن هذه الكلمة ثابتة في األصل الذي نسخ منه الكتاب، وقوبل عليه
النص، هذا من حيث الورود  األصول التي نقل منها هذا النص، الذي نقل المؤلف منه هذا

صحيح، ما فيها أدنى إشكال، لكن من حيث المعنى فاسد، أال يمكن أن يوجد مثل هذا؟ اآلن 
في صحيح البخاري كلمات من حيث العربية مشكلة، لكنها ثابتة من حيث الرواية، لكنها من 

اليونيني لما حيث العربية مشكلة، يعني أشكلت على العلماء من أهل الحديث وغيرهم، لذلك 
ال يمكن أن تمشي على  اووفق بينها، وذكر الفروق وجد هناك ألفاظ   ،جمع روايات الصحيح

ج له هذه قواعد العربية من وجهة نظره هو، قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب األلفية، وخرَّ 
 يعني على لغة تميم، على لغة قريش، يعني على سبيل المثال ،األلفاظ إما على لغات أخرى 

، "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، كسرة، حاء مكسورة، .."إذا لم تستح" :في كتاب األدب: باب
))إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم : -صلى هللا عليه وسلم- قال النبي ،المتن

 نده معرفة بلغات العرب يبغي يقول:ما ع ذيالقارئ ال ))فاصنع ما شئت((بالياء،  ((..تستحي
 ،لم هذه تجزم، ولماذا ما جزمت تستحي؟ جزم البخاري في الترجمة، لكن في المتن ما جزم

؟ أنت ال بد أن تصحح، يا هذه يا هذه، ما يمكن تمشي على األمرين، فالترجمة على لغة ماذال
أصلها  "يستحيي"تميم، فيستحي عنده بياء واحدة عندهم، والحديث جاء على لغة قريش، 

، أنت اآلن إذا لم يكن عندك معرفة بهذه ، وأبقت واحدةإحدى الياءين "مل"بياءين فحذفت 
ما الحديث؛األمور ال بد أن تهجم على هذا فتصحح، إما الترجمة  "لما"هذا ما يمكن تأتي ب ، وا 

ومرة ما تعمل، ما هو بصحيح، فابن مالك حل إشكاالت كثيرة في كتاب أسماه  ،مرة تعمل
ويحتاجه  موجود، وهو مطبوع، "شواهد التصحيح والتوضيح على مشكالت الجامع الصحيح"

كل طالب علم؛ ألن فيه ألفاظ بالفعل من حيث العربية تشكل، يعني على ما درج عليه عموم 
 الناس، ألفاظ مشكلة لكن مع ذلك ابن مالك خرجها.

 عرو عليه اليونيني    وا   ال ،ابتدأ التأليف   طالب: من نفسه يا شيخ هو ال
لكل كلمة بشاهد "شواهد التصحيح والتوضيح" ويأتي ن، وصار يدو    ،هو عرض عليه اليونيني

 .من العربية
 تمــــــــد اومرضــــــــوا فضــــــــببوا صــــــــاد  

 

ـــــ   صـــــ  ...............   فـــــو  ال
 

كلمات تجزم بأنها ليست  اأحيان   أتيمن حيث المعنى، ت وفسد" ا"ص  ورود  من حيث الرواية 
 ا لها معنى.، ثم مع البحث والتحري تجدهبصحيحة



 
 

151 
 

650  
650 

 650 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 وضـــــــببوا فـــــــي القطـــــــع واإلرســـــــال
 

 ................................... 
واالقتصار  ،أو بإسقاط الصحابي ،هند فيه سقط، إما بانقطاع في أثنائيعني تقرأ السند، الس

 -رساالأو إ اسواء  كان قطع  -، يضعون في موضع اإلسقاط فيكون مرسال   ،على التابعي
يضعون ضبة، عرفنا الضبة رأس صاد، وقد يحتاج إلى تطويلها إذا كان ما يضبب عليه أكثر 

لينتبه القارئ إلى أن في هذا الموضع خلل  "ضببوا في القطع واإلرسال"، أو جملة من كلمة
أو من  ،فيبحث عنه، ليعرف أن في هذا الكالم خلل، ما هذا الخلل، هل هو ناتج من الناسخ

 لسقط.رواية من أجل أن يتأكد يعني، ويبحث عن هذا اأصل ال
 وضـــــــببوا فـــــــي القطـــــــع واإلرســـــــال

 

ـــــي ا عصـــــر الخـــــوالي   وبعضـــــهم ف
 

 وعند المتقدمين. ،يعني في الزمان المتقدم
ــــب صــــاد   ــــد عطــــف ا ســــما  ايكت  عن

 

ـــــــــوهم تضـــــــــبيب    ـــــــــا ات ـــــــــ اك إ  م  ك
 

كما هي عادة  ،أربعة ،الثةإذا قال: حدثنا فالن وفالن، وفالن وفالن، ث "عند عطف ا سماء"
وغيره، يكتب ثالثة من الشيوخ، وقد يكتبه في أثناء اإلسناد، هؤالء الثالثة يكتب عليهم  ،مسلم
، لماذا؟ ليعرف القارئ أن الكاتب متيقن من عطف الثالثة بعضهم على بعض؛ ألن اصاد  

الواو أصلها  حدثنا فالن عن فالن عن فالن، فيقول لك: إذن هذه :بعض الناس درج لسانه
 وهذا هو الموجود صحيح. ،عن، فيصحح، فإذا كتب عليها صاد عرف أنها صحيحة

ــــب صــــاد   ــــد عطــــف ا ســــما ايكت  عن
 

ـــــــوهم تضـــــــبيب     .................. ات
 

ة، فيظنها خلل في الكالم، فتعود على الكالم بنقيض قصد الذي وضعها، القارئ قد يظنها ضبَّ 
، لكنه "صح"، إذا خشي أن يصحح كتب "صح"ن يكتب هو وضعها كأنها تصحيح، األصل أ

، فيبحث عن هذا الخلل ليصححه، على كل حال إذا بحث اكتب صاد، فيظنها القارئ تضبيب  
 "ك اك إ  ما"، ولن يغير من الواقع شيئ ا سيصل إلى الحقيقة ال سيما إذا كانت لديه األهلية

 يختصـــــر التصـــــحي  بعـــــو يـــــوهم
 

نمــــــــــــا يميــــــــــــزه مــــــــــــن يفهــــــــــــم   وا 
 

ويقتصر على صاد، وهذه الصاد توهم أنه  ،، وبعضهم يختصره"صح"لتصحيح كتابة ا
 "ك اك إ  ما"ة عبارة عن رأس صاد تضبيب، ما هو بتصحيح، تضبيب؛ ألن الضبَّ 

 يختصـــــر التصـــــحي  بعـــــو يـــــوهم
 

 ................................... 
تضبيب؟ التضبيب في  التصحيح فيوقع في إيهام، هل هو تصحيح أوبعض الناس يختصر 

 ،الغالب يكون في محل خلل، والتصحيح عكسه، فيقع الوهم
نمــــــــــــا يميــــــــــــزه مــــــــــــن يفهــــــــــــم  ...................................  وا 
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الذي يفهم هو اإلشكال من الشخص الذي ال يفهم، أما الذي يفهم فال يمشي  "يميزه من يفهم"
يح واضح عنده، لكن اإلشكال فيمن ال عليه مثل هذا، الصحيح صحيح، وما يحتاج إلى تصح

 يفهم، بحيث يلتبس عليه التصحيح بالتضبيب، وأما الذي يفهم ما يلتبس عليه مثل هذا، سم.
 الكش  والمحو والضرب

ـــــــي  ـــــــد ف ـــــــاب ي  اومـــــــا يزي ـــــــدلكت  بع
 و  أ الحرو  خط ــــــــــاوصـــــــــله بــــــــــ

 اصــــــــــــــــــفر    ا  و نصــــــــــــــــــف دارة و أ
ــــــــري ســــــــطوره إ ا اســــــــطر    مــــــــا كث
ـــــــ ـــــــاأب  مـــــــا أف ـــــــم م  ول ســـــــطر ث
 د قـــــو ن مـــــا لـــــم يضـــــفج  ســـــتَ ا وأ

 

 جـــــــودأ وبضـــــــرب   اومحـــــــو   اكشـــــــط   
ـــــه  ـــــع عطف ـــــم أم ـــــب   ث ـــــىو كت  إل

ـــــــم ســـــــطر   ـــــــب وعل ـــــــر جان ـــــــي ك  اف
ــــــــــرهأن حــــــــــر  ا    و  وأ  تــــــــــى تكري
ــــــــر ســــــــطر ثــــــــم مــــــــا تقــــــــدماآ  خ
 و نحوهمـــــــــا فـــــــــألفأو يوصـــــــــف أ

 

: الكشط الساقط نقص يجده الناسخ بعد المقابلة، الساقط، -تعالى رحمه هللا-نعم يقول الناظم 
والكشط والمحو والضرب للزائد من الكالم؛ ألنه إذا نسخ الكتاب ثم قابله  ،هذا نقص ،قطلسَّ ا

يجد كلمات مكررة زائدة،  اأو أسطر، وأحيان   ،أو جمل ،نقص كلمات -اأحيان  –على أصله يجد 
أو يمحى، ويضرب عليه، فالكشط الحك إما  ،الساقط يخرج له على ما تقدم، والزائد يكشط

 أو ما أشبه ذلك، والمحو والضرب بالقلم. ،سكينو ب، أبالظفر
 يقول:

 مــــــــا يزيــــــــد فــــــــي الكتــــــــاب ي بعــــــــد
 

 ................................... 
تكرر  ايكتب مرتين، وأحيان   ،كامال   ايكرر سطر   اأحيان   ..،إذا وجدت زيادة بعد المقابلة يعني
ني، حتى في المطبوعات يوجد، تجد وهذا موجود يع ،يكرر جملة اتكتب مرتين، وأحيان   ،كلمة
 ا، وتجد زيادة.سقط  

ـــــــد ـــــــاب يبع ـــــــي الكت ـــــــد ف ـــــــا يزي  وم
 

 ................................... 
ألنه ليس منه، ما يزيد، يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه إذا تبين بعد المقابلة زيادته 

 ، أو ما أشبه ذلك.بسكين أو ،بعد، بالمسح، بالمحو، تمسحه بالقلم، أو يكشط بظفريُ 
 ........................... ي بعــــــــــــد

 

 وبضـــــــرب أجـــــــود اومحـــــــو   اكشـــــــط   
 

يعني كأنها ر من أهل العلم؛ ألنه يورث تهمة، الكشط عرفنا أنه هو الحك، والحك يكرهه كثي
 اتخلص منها، وهذا يوجد كثير  يأو ما أشبه ذلك ف ،كلمة ليست في صالحه، أو ال تخدم مذهبه

ويباع في األسواق،  ،عليه ختم رسمي، يكشط يحك هذا الختم الكتب المسروقة، تجد كتاب  في ا
اتهم البائع، فإما أن يكون  ايعرض في السوق مكشوط   اوهذا يورث تهمة، يعني إذا وجدت كتاب  

 ا،وهذا كثير، ويوجد في الكتاب المستعمل هذا بكثرة، أو يكون وقف   ،من مكتبة عامة امسروق  
يزيل الختم، وهذا هو التبديل الذي يبوء  ،ال يجوز بيعه، فيأتي من يريد بيعه فيكشطوالوقف 
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ما يعثر على  اكثير  يعني الكتاب مسروق يكشط الختم،  ل، هذا في عموم الكتاب،بإثمه المبد   
في أثناء الكتاب، ما فطن  ا، ثم تجد ختم  اأو التي تليه ،في صفحة العنوان كتب مكشوطة مثال  

وهو  ،وهو بأمس الحاجة إليه، يباع في األسواق ا،ما موقف طالب العلم إذا وجد كتاب   له هذا،
رجاعه إلى مكانه مستحيل، يعني كتاب جيء به من مكتبة عامة بالهند أو من  ،مكشوط، وا 

رجاعه إلى محله  ؟أو من المغرب يشتري  ،مصر ال ما يشتري؟ محتاج لهذا الكتاب، وا  وا 
ال ما تشتري؟ ؟شراه غيرك، تشتري  مستحيل، إن ما شريته أنت  وا 

   باعه، وأنا يا شيخ ممن أوقف الكتاب  جلهم، لكن  وال ،  سرقه يا شيخ ال تهطالب:  م
 ال، الكتاب وقفه على مكان معين.

 وينشر. ،ويبح  فيه ،ويقرأ ،طالب: من أجر يستفاد منه
 ،ند سماسرة الكتبوقف على مكتبة بمصر، أو على مسجد بمصر، أو بالهند، يعني سهل ع

ه لك، حضر قال: سهل ن ،قص مجلداون ،مندوبين يعني إذا وجد كتاب كامل -اأيض  –ولهم 
 ،ه في موضعه ال شك أن هذا حرام، ويبيعه، أما شراؤ ويكشط الختم ،ويروح يأخذ من المكتبة

ا من انتقل  اوتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة، إذ    ؟!يرجع هذا الكتاب إلى الهندبعيد 
جع إلى مكانه، ويوجد شبهة رُ لو ترك بدون بيع، لو يحرق ما ، يعني اوصاحبه لن يرجعه قطع  

وهي  ،ويوجد شبهة ،ويستفيد منه ،اآلن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه
في مصر قديمة موقوفة من  -مثال  –مسألة التحديث في المكتبات، مكتبة التحديث، مكتبة 

ويطالعون، كتب ما تناسبهم، طبعات  ،ويراجعون  ،وعوام ،وشباب ،وينتابها طالبمائة سنة، 
واستبدالها  ،ويقررون بيعها ،مجلس البلد قديمة، ويتلفونها مع االستعمال، فيجتمع المجلس مثال  

 ومناسبة لشباب العصر، وهذا موجود يعني رسمي هذا ما هو بسرقة. ،بكتب جديدة
منه يا شيخ ا ن توقف على المكتباي العامة طبعاي نادرة يا  طالب: مثله يا شيخ أو قريب

أو الواقف الناظر أنه يبا  ه ا بالقيمة  ،ثم يبا  يرى إمام المسجد ،شيخ وبقيمة مرتفعة
 ويشترى بدله يا شيخ. ،التي يستحقها الكتاب

ذا تعطلت والوقف ال يجوز بيعه إال إ ،لالستعمال ال يجوز تأخذه؛ ألنه وقف اهو مادام صالح  
 منافعه.

 طالب: ا ن ما يقرأ.
 إذا تعطلت منافعه شيء، إذا تعطلت منافعه ال إشكال أنه يباع.

وقد توجد شبهة لمن  ،ي تحدثنا عنها موجودة في األقطارتعلى كل حال مسألة التحديث هذه ال
 أراد أن يشتري، لكن الغالب أنها كتب مسروقة.

 طالب: ويشتر .
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 هاه؟
 ه ا يشتر   جد مثرو طالب: لو 
وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد،  ،وتركة ،تشتري مجموعة اهو أحيان  

موقوف على جهة معينة، قد  وجودها من غير قصد هذا سهل، اإلشكال أنه كتاب واحد مثال  
مشكلة هذه،  ؟نعم، وقف على قبر، كتاب موقوف على قبر على ضريح، يكون الوقف باطال  

ال ما تشتري؟ هل نقول ،موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كذا، تشتري كتاب  اأيض    :وا 
إن الوقف باطل؛ ألنه ال يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ اإلسالم من الوقف، أو نقول: 

قفه على مسجد، ننقله للمسجد، وقف و قرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نأيصرف إلى 
لى محل فيه سنة يستفيدون منه، ال سيما وأن الكتاب مثل البخاري قفه عو على زاوية تيجانية، ن

وتكايا صوفية ما يستفيدون منها، هل  ،، نسخ كثيرة موقوفة على أضرحة، وعلى زوايامثال  
نتفع وال أثر له، أو نقول: إنه ينقل إلى مكان يُ  ،إن الوقف من أصله باطل، فيمسح هذا :نقول

 أن الورع مثل هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل. به، وهذا أقرب مصرف له؟ وال شك
 وسلم. اللهم صل  

ثم تعطلي  ،أو أ  أمر من أمور الوقف ا،طالب: يا شيخ لو أحد النا  أوقف له كتاب  
تصريف الوقف، لي الح  أني ا ن أنا صاحب الكتاب،    كني أتولى مث    منفعته، أنا ال

 مكتبة عامة، أو مسجد آخر، أو طالب علم.تعطلي منفعته في المسجد ه ا، أنقله إلى 
 العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل، ينقل بحيث ينتفع منه.

 طالب: ما يستأ ن 
خالص انتهى الحكم، شرعي هذا منته، مفروغ منه، لكن تقدير هذا األمر قد يختلف فيه، 

قين المسجد ما يدخله أحد، هذا ما تعطلت منافعه؛ ألنك ما تفتح الباب، ما تفتحه للناس، مغل
هو بصحيح، هذا ال ينقل من أجل هذا، وييسر الوصول إليه، لكن إذا طرأ شيء خارج عن 

وال يمكن طالب العلم من  ،وال تفتح ،إرادتك، يعني جاء أمر من ولي األمر أن المساجد تغلق
 ءة.دخولها إال في أوقات الصالة، حينئٍذ ينقل إلى مكان تتاح فيه القرا

نما  ،يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة اأيض  " وبضرب أجود ا"محو   ،"وما يزيد.." وا 
والقارئ يعرف أنها  ،ليعرف أنها زائدة ؛أو خطين ،بحيث تمكن قراءتها، يضرب عليها بخط

ليست هي : الناسخ؛ ألنه قد يشك، قد يقول لك يعني ما يكتفي باجتهادك أنك أيها ،زائدة بنفسه
 هذا الضرب لزيادتها. واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة، وأنَّ  ،إذا عرفها ورآهازائدة، ف

 أو   اوصــــــــــله بــــــــــالحرو  خط ــــــــــ
 

 مـــــــع عطفـــــــه ..................... 
 

يعني من أوله إلى آخره،  "ا"وصله بالحر  خط  ، أو تضرب، نعم تمحو ،يعني إما أن تكشط
أو  ،من أول الزائد إلى آخرهن تجعل الخط يعني إما أ "أو   مع عطفه"انفذ فيه حرف خط، 
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لسطر هذا يعني عندك وجدت في ا "أو اكتب   ثم إلى"تجعل عليه شبه قوسين أن هذا زائد 
، "ال"اكتب فوق الباء  ا" هذا زائد،بالحرف خط  "األصل وصله أو ال، و "وصله أو  "الذي نقرأه 

هذا الموضع انتهى  "إلى"أنه زائد، و يعني ال يوجد باألصل، يعني "ال"، "إلى"وفوق األلف 
يعني من هذا إلى هذا، من هذه البداية إلى تلك الغاية  "،من" "ال"الزائد، وبعضهم يكتب بدل 

وجملة مؤخرة  ،الكاتب يقدم جملة على جملة، جملة مقدمة اكله ال يوجد في األصل، أحيان  
ميم، ميم فوق الجملة األولى، وميم أو يكتفون بال ا،ومؤخر   اجرت عادتهم على أن يكتبوا مقدم  

لو اإلخوان هذه مؤخرة، يعني إذا كتبت في أول..، و  ،فوق الجملة الثانية، يعني أن هذه مقدمة
وغيرها، صورت  ،ي عليه الفروق، طبعة السلطانيةذيحضرون الصحيح، صحيح البخاري ال

، فيها أمثلة ها أمثلة للحكط، فيوانتشرت فيها أمثلة كثيرة لمثل هذا، فيها أمثلة للسقَ  ،اآلن
، "إلى"، وفي آخرها "ال"ولذلك تجد هذه الترجمة يكتب عليها  ؛للزائد، وفيها أمثلة كثيرة، يكتبون 

وبينهما رموز، يعني هذه الترجمة ال توجد عند أصحاب هذه الرموز، ثم إلى، يعني في النهاية 
 تكتب إلى، يعني إلى هذا الموضع انتهى الزائد.

يعني تكتب في أول الجملة  "ا"وا   صفر  الصفر صورته  "ا"وا   صفر   يعني قوس رة""أو نصف دا
معنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة، الصفر هو الدائرة،  ما، اوفي آخرها صفر   ا،الزائدة صفر  

؟ ألنها خالية، ليس في جوفها شيء، خالية، هذا هو الصفر األصلي، وأما الماذا قالوا صفر  
وهو النقطة والحروف التي نستعملها على هذه الكيفية هذه هي األرقام  ،ستعملهالصفر الذي ن

 انظرهي عبارة عن أعمار،  افي البداية والنهاية كتب أرقام   -رحمه هللا-الهندية، ابن كثير 
 لي المجلد األول. هات ،البداية والنهاية

رقام الهندية للداللة على والمستعملة قال: كتبت األ ،موجودة عندناالكتب على هذه الهيئة 
األرقام الهندية؟ هي  ماأعمار هؤالء من األنبياء وغيرهم، يقول: كتبتها باألرقام الهندية، 

 .نعمالمستعملة عندنا. 
قال: هو إبراهيم  -عليه وعلى نبينا الصالة والسالم-في قصة إبراهيم خليل الرحمن  -هو– قال

َراه يم  َ ب يه  آَزَر{ }َوا     َقالَ بن تارخ، يعني في القرآن:  ، آزر، كتب مائتين [( سورة األنعام22)] إ ب 
 وغرا  بن ،130 ساروغ بنا ،221 ناحور بنابأرقامنا،  ،وخمسين باألرقام التي نستعملها

 ،600 سام بنا ،231 أرفخشذ بنا ،233شالخ  بنا ،262 عابر بنا ،239 فالغ ابن ،139
 أعمارهم على علمتأ  وقد كتابهم، في الكتاب أهل صن هذا يقول: ،-عليه السالم- نوح ابن

 .بالهندي أسمائهم تحت
أو هذه األرقام بالهندي، هي التي تستعملوها اآلن هندية، ليست هي العربية،  ،فهذه الحروف
يساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي، والمغاربة يقولون: إن  ذيوالصفر ال
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ي نسميها حروف أرقام إنجليزية هي العربية في األصل، ومازال تالحروف المستعملة عندهم ال
 علمتأ  وقدالمغاربة يستعملونها، والمشارقة يستعملون األرقام الهندية، وهنا قال ابن كثير: "

 " يعني باألرقام الهندية وهي التي نستعملها اآلن.بالهندي أسمائهم تحت أعمارهم على
 طالب: نكتب يا شيخ أجر.

 ماذا تكتب؟
 طالب: ا رقام باإلنجليزية.

 العلماء يقولون: إن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور.
 اأو نصــــــــــــــــــف دارة وا   صــــــــــــــــــفر  

 

 ................................... 
 يعني من البداية والنهاية "في كر جانب" اوفي آخره صفر   ا،يعني تضع في أول الكالم صفر  

 "ا"وعل  م سطر  
ــــــــري ســــــــطوره إ ا مــــــــا اســــــــطر    كث

 

 ...............................أو   
 

وال سطر، الساقط الزائد عشرة  ،وال كلمتين ،يعني افترض أن الساقط عشرة أسطر، ليس بكلمة
 ،، أو نصف دائرة"إلى" "،من"أسطر، افترض أن الزائد عشرة أسطر، هل تكون هذه العالمات 

 ،وفي آخره، في أول السطر األول من الزائد ،ونصف دائرة، أو صفر وصفر، في أول الكالم
وكالم كثير قد  ،وفي آخره ،وآخره، أما لو كتبت في أول الكالم ،أو في أول السطر ،وفي آخره

 تنسى، قد ينسى القارئ أن هذا زائد، لكن إذا علمت على كل سطر سطر، ذكرته.
 "ا"وعلم سطر  قال: 

ــــــــري ســــــــطوره اســــــــطر    إ ا مــــــــا كث
 

 ...................أو  ........... 
 وعلى آخره. ،الكالم ليعني علم على أو 

 ضع يا شيخ إشارة. طالب: أو
 هو؟ ما

 عند كر سطر ص  فما بين النقطتين خطأ. طالب: أنه إ ا وجد
 هذا اصطالح خاص إذا بينه انتهى من عهدته.
ن حر  أتى تكريره فأب  ما أول سطر" بعد  واحدة فكتبها مرتين، المصحح كرر كلمة "وا 

وما الذي  ،المقابلة يحتاج إلى أن يمسح واحدة من الكلمتين، ويبقي واحدة، فما الذي يمسح
 يبقى؟

 طالب: ا ولى.
والثانية في أول سطر امسح األولى، لماذا؟ ألن  ،هو إن كانت األولى في آخر سطر

ذا كانت المحافظة على نظافة أوائل األسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية األسطر، إ
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واألولى قبلها امسح األولى؛ ألن البدايات والنهايات يطلب نظافتها،  ،الثانية في نهاية السطر
 عندهم، عند الكتاب.
ن حر  أتى تكريره"  "وا 

ـــــــا ـــــــم م ـــــــا أول ســـــــطر ث ـــــــأب  م  ف
 ج

 آخــــــر ســــــطر ..................... 
 

ون آخر السطر ولى ليكيعني حافظ على أول السطر، إن كانتا في آخر السطر فامسح األ
 "ثم ما"نظيف ا، نعم 

ــــــــم مــــــــا تقــــــــدما  ................................... ــــــــر ســــــــطر ث  آخ
 

 "ثم ما"لمتان متجاورتان في أثناء السطر توجد الك
................................... 

 

ــــــــم مــــــــا تقــــــــدما  ــــــــر ســــــــطر ث  آخ
 

"ثم ما  ظة على أوائل األسطرمحاف "ما أول سطر"أبق  يعني ألنه يقول: فأبق، "ثم ما تقدما"
صحيح، يعني في  أبق ما تقدم، لماذا؟ ألنه "ثم ما تقدما"محافظة على أواخرها  آخر سطر"

ال الثانية؟ الخطأ الثانية فتمسح ،الطبيعي، يعني الخطأ األولى امكانه أو تكشط  ،أو تمحو ،وا 
 الثانية.

منهما؛ ألن الكاتب قد يكتب هذه  معنى استجد؟ يعني أبق الجيد ما "ثم ما تقدما أو استجد"
ح للقارئ والوضو  ،والثانية ال يهتم لها، فتبقي أجودهما في الصورة ،الكلمة يتأنق في كتابتها

 تختار منهما األجود.
 أو اســـــتجد قـــــو ن مـــــا لـــــم يضـــــف

 

 ................................... 
" وزيد مضاف إليه،  ،مضاف غالم زيد، غالم :متضايفين، مثال   تيعني وجد "ما لم يضف 

وكررت زيد مرتين تمسح األولى لتفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ ما يصلح، ولو كررت 
، غالم غالم زيد، فتمسح واحدة من غالم مكرر، تمسح الثانية، تفصيل بين "غالم"

 المتضايفين؟ امسح األولى ليبقى المتضايفان متالصقين.
يعني ما لم يقصد  ،صفته تليه مباشرة  بقى الموصوف يعني ت "قو ن ما لم يضف أو يوصف"

 كما في قول الشاعر:في الكالم الفصل بين المتضايفين، 
 مــن ابـــن أبــي شـــيخ ا بــاط  طالـــب  ...................................

 

 رر مثل هذا، هذا مقصود أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه.بعض الناس لو كُ 
سح الكلمة األولى التي ولو اقتضى األمر م ،مالصقة للموصوف فتجعل الصفة "أو يوصف"

واجمع بين الموصوف مع  ،يعني اجمع بين المتضايفين "أو نحوهما فألف"هي األصل 
 كلمة األخرى ال تفرق بينهما، نعم؟وكل ما له علقة بال ،صفته

 ...طالب:...
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خطأ من غير مراجعة ال، هذه إذا، مثل ما قلنا في التصحيح، يعني غلب على ظنه أنه 
ووجدت هذه الكلمة في الكتب  ،أصل، يكتب عليها كما قالوا كذا، يعني كذا في األصل، كذا

أو في غير  ،أو ليس لها معنى ،ويغلب على ظنه أن هذه الكلمة زائدة ،يعني يقرأها عالم بارع
ن وضع عليها عالمة علق و  ،أو رقم ،موضعها يكتب عليها كذا، يعني كذا في األصل، وا 

 مخرج. ابما يراه أيض   اعليها تعليق  
 ...طالب:...

 يقول كذا، والذي يظهر أن الثانية زائدة. ، وال شيءال، ما يضرب على زيادة
 ...طالب:...

إال بإذنهم، ال يتعرض له بشيء، ال يجوز أن يتصرف في كتب الناس إال إذا عرف أن 
تتمنى أن يوجد خط هذا الشيخ في  وأنت ،صاحبه يفرح بمثل هذا، يعني شيخ استعار كتابك

خط  كتابك؛ ألن بعض الخطوط تزيد الكتب قيمة، يعني اآلن في أسواق الكتب لو وجد مثال  
 ،ولو كلمة واحدة، تضاعفت قيمة الكتاب، أو وجد خط األلباني ،الشيخ أحمد شاكر على كتاب

نور للكتاب عند أو ما أشبه ذلك، أو واحد من المعروفين المشهورين، ال شك أنها هذا 
 الوراقين، يزيده قيمة.

 ....طالب:..
 هو؟ ما

 ...طالب:...
ما أن يلصق على كتاب ،ال، هذا أكتبه في ورقة لين؛ ألنه لو ترك مثل هذا أو يسلم للمسئو  ،وا 

 وغير األهل، فسد الباب بالكلية هذا هو األصل. ،لهجم على الكتب األهل المجال؛
 .وهللا أعلم

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،ارك على عبده ورسوله نبينا محمدوصلى هللا وسلم وب
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم  
 (04العراقي )الحافظ ألفية شرح 

 كتابة التسميع(-اإلشارة بالرمز  -)العمل في اختالف الروايات 
 الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 : -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 العمر في اخت   الرواياي
 روايـــــــــــــــةعلـــــــــــــــى  و   أوليـــــــــــــــبن 

ــــــــــــــب راو ســــــــــــــميا ــــــــــــــا بكت  ببيره
 صـــــــــــــر ابحمـــــــــــــرة وحيـــــــــــــ  زاد 

 

ـــــــــــــــكتابـــــــــــــــه ويَ    ةلعنايـــــــــــــــان حس 
ــــــــــــز   ــــــــــــا اأو رم ــــــــــــا معتني  أو يكتبه

ـــــــــــــــــو  حوقـــــــــــــــــه بحمـــــــــــــــــرة ويجل
 

وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 ن.وأصحابه أجمعي

 أما بعد:
 "العمر في اخت   الرواياي"، الناظم الحافظ العراقي يقول: -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

يعني الروايات تطلق ويراد بها اختالف الرواة بالحديث الواحد، وتطلق ويراد بها روايات الكتب 
ن طرق إلى ال روايات األحاديث، والمقصود هنا رواية الكتب، فالكتب المشهورة مروية م

من  ارواه عنه ما يقرب من تسعين ألف   -على سبيل المثال-أصحابها، وصحيح البخاري 
أو أجيز بالكتاب لكنه لم يعتن بالكتاب على الوجه  ،الرواة، هؤالء الرواة أكثرهم سمع الكتاب

 عن ونسخها، وقابلها على أصلها، ال، الذين كتبوا الصحيح ،ايته، وأثبتهاو المطلوب، ودون ر 
ورواياتهم  ،وسمعوا منه ما سمعوا هؤالء قلة ،هيوقرءوه على مؤلف ،وعارضوه بأصله ،صاحبه
ومتداولة، أثبتها العلماء في أثبات خاصة، وفي مقدمات شروحهم،  ،ومضبوطة ،مشهورة

، وقارن بينها، وأثبت الفروق بين هذه الروايات، -رحمة هللا عليه-وجمعها الحافظ اليونيني 
اح اعتمد كل واحد منهم على رواية، وشرح هذه الرواية وأشار إلى ما واية، والشرَّ ز لكل ر مَ ورَ 

ثبات فروقها بدقة ،بهذه الروايات، وعناية بها اعداها، وأكثر الشراح اهتمام   ولو لم يترتب  ،وا 
 -رحمه هللا-، أما الحافظ ابن حجر "إرشاد الساري "ني صاحب عليها فائدة بالحرف القسطالَّ 
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ي أوائل الشرح أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثالثة، وأشار إلى ما فقد نص ف
 عداها عند الحاجة، يعني فيما يحتاج إليه من االختالف.

رواية كريمة، رواية األصيلي، رواية النسفي، رواية  ،هناك رواية أبي ذر، رواية الكشميهني
ر، وغيرها من الروايات الكثيرة التي ضبطها رواية ابن عساكر، رواية حماد بن شاك ،سيخْ السرَ 

أو الطبعة  ،الفروق بينها، ورمز لها، وطبعت عنها النسخة وأثبت ،الحافظ اليونيني وأثبتها
من علماء األزهر في العناية  االسلطان كلف بضعة عشر عالم   ،السلطانية، الطبعة السلطانية

خالف في صيغ األداء، وتحروا ال، و والدقة في الحروف والرموز ،بهذه النسخة مع التحري 
حدى عشر، روجعت هذه الطبعة بعد  بالفعل فصارت الطبعة متقنة، سنة ألف وثالثمائة وا 

ووجد فيها ما يقرب من مائة خطأ، يعني التسعة األجزاء في كل جزء عشرة فأقل، يعني  ،ذلك
سنة ألف وثالثمائة أقل من مائة من األخطاء، ثم صوبت بعد ذلك في الطبعة الثانية ببوالق 

وثالثة عشر وأربعة عشر، فجاءت الطبعة الثانية أفضل من سابقتها السلطانية، حرف واحد ما 
 يختلف، لكن الثانية تمتاز بالتصحيح لهذه األحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ.

طراف وبذكر األ ،وبالرموز وباإلحاالت ،باأللوان ابديع   اثم بعد ذلك صورت السلطانية تصوير  
فجاءت غاية في بابها، يعني هذه الطبعة الموجودة معنا، هات  ،مع تصحيح هذه األخطاء

أشوف، هذا جزء منها، األول والثاني، ذكرنا في دروس مضت أن اليونيني لما جمع بين 
وجد في بعضها إشكال من حيث اإلعراب قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب و  ،الروايات

صحيح شواهد التله أسماه: " من هذه اإلشكاالت، ودونها في كتاب ااأللفية، ووجه له كثير  
 .والتوضيح على الجامع الصحيح"
  من.. طالب: ه ه تعتبر يا شيخ أميز

أفضل شيء، هذه صورة على بوالق، هذه على السلطانية، صورة عليها، السلطانية  إيه، هذا
طبعة السلطانية على ورق كتان، على ورق قديم، اآلن قد اسود من طول الوقت، وما رأيت ال

كله على ورق عادي، وأكثره مسود، أما الطبعة الثانية وجد، يعني طبعت على ورق كتان، 
ألن ورق الكتان يصبر،  يد، أبيض من هذا، وكأنها ما فتحت؛هي اآلن أفضل من الجد والتي

 ،وا: رواية الفربري وفيها بعض الروايات، قال ،ما هو بمثل الورق العادي، المقدمة فيها عناية
، ومضبوطة، مرقمة ،ورواية النسفي، يتكلمون عنها، ورواية حماد بن شاكر، والبزدوي، مرقمة

تحفة "يحيلون على  اتخريج أطراف األحاديث السابق والالحق، وأيض  و  وفيها إحاالت،
 ويرقمون. ،، وأمور من أبدع ما يكون، يخرجون "تغليق التعليق"و "،األشراف

   خرجه  لطالب: من ا
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والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصر،  ،ي اعتنى بتصويرها، هذا يقول: تشرف بخدمتهذال
 المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة.

ني: وعنها فرع ال يختلف نتكلم على نسخة اليونيني التي يسمونها األصل، كما يقول القسطالَّ 
عنها وال بحرف، وال بنقطة، يعني متقن، مثل ذلك الرموز، الرموز للروايات جعلوها في صفحة 

كتبوها في كل جزء في الصفحة األولى صفحة هنا العنوان، صفحة العنوان من كل جزء، 
 االعنوان، يقول: قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع رموز  

، وسين البن عساكر، وطاء ألبي هاء ألبي ذر الهروي، وصاد لألصيليواة، منها: ألسماء الر 
وي، وسين للمستملي، وكاف لكريمة، إلى آخر الرموز، الوقت، وهاء للكشميهني، وحاء للحمَّ 

ولذلك سيأتي في مسألة الرموز أنه ال بد من العناية بها، وال  ؛هناك رموز ما عرفوا أصحابها
والمراد  ،ال بد أن يعتني بها، وأن يبين هذه الرموز اني من اتخذ لنفسه رموز  بد من بيانها، يع

بها، وال يعتمد على حفظه؛ ألنه إذا اعتمد على حفظه نسي لمن هذا الرمز بعد مدة طويلة، أو 
 يقع الكتاب بيد غيره فيحتار.
 طالب: الرموز المرموز بها.

 اليونيني.
عني في ورقة مستقلة، وموجودة يعني الملزمة التي فيها يقولون: القسطالني كتبها في فرخة، ي

 هذه الرموز والكالم على الروايات لليونيني موجودة.
 ....طالب:..
 لها نسخ.

 للرموز. أول واضعطالب: أنا أقصد 
 الرموز هذه الموجودة لليونيني، رموز اليونيني.

 ....طالب:..
عند أهل الحديث، لكن الرموز التي  ؛ ألن الرمز مستعملاوكل يضع، كل يضع لنفسه رموز  

 على هذه النسخة هي رموز اليونيني.
  عن بعو. ابعضهم رمز   طالب: على الرموز، ربما يبير

شيء، هذا اصطالح، وال مشاحة في االصطالح، أنت اآلن في  هلماذا؟ هو إذا بين ما في
جه، جيم هاء، كل  ايان  ، وأححيان ا هاء، وأحيان ا قاف، قزوينيكتب التاريخ تجد البن ماجه أ

، لكنه ال بد من بيانها، ال يوقع القارئ في حرج، بحيث ينسب هذا المزبور ايستعمل لنفسه رموز  
 إلى غير صاحبه.
  تي ما عر  أصحابهاطالب: الرموز ال



 
 

113 
 

663  
663 

 663 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

يعتري المكتوب ما يعتريه، يتأثر الورق بماء يتأثر  االخلل في بيانها، يعني ما بينت، وأحيان  
يوقع في حيرة، هذا موجود إلى ا يذهب بعض الكالم مل، اأثر بقص مجلد أحيان  بأرضة، يت

اآلن، والجناة من المجلدين يصنعون أكثر من هذا، يعني لو واحد من شيوخنا له نسخة من 
وناقشها بالتعليقات، فاحتاجت إلى تجليد، فجاء واحد من الشباب محتسب  ،قرأها "تاج العروس"
، قصه اوأعطاه مجلد   ،ال: نخدم الشيخ نأخذ الكتاب ونجلده، فأخذ الكتاب، وق-اجزاه هللا خير  -

من أربع الجهات، هذه جريمة في الكتاب، وراحت جل التعاليق، يعني التعاليق الباقية أنصاف 
 ،ومضبوطة ،ومتقنة ،كلمات، يعني هبطت النسخة إلى ال شيء صارت، بعد أن كانت محررة

هللا المستعان، كله من وضل من المطبوع أنا أعرف الشيخ، ومراجع عليها المراجع، وخط أف
 بعض االجتهادات من الذين ال يعرفون قيمة الكتب.

و  تطبع  ،طالب: يا شيخ يكون الق  في المطبعة هر تكون عندها لجنة من المراجعة
 جنة لالكتاب إ  بعد أن تراجعه ال
شر العلم، أن توجد لجان علمية تعرف وهذا إذا كانت النية لن ..،المقصود أن تكون المطابع

كيف تتعامل مع هذه الكتب، بوالق فيها لجنة من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم، لما 
كان اآلن الغرض التجارة في كثير من األحوال، في كثير من المطابع، وصل الحد إلى أن 

رهم، ويطبعون على وكتب السنة من غير المسلمين، ويراجعها غي ،يوجد من يطبع المصحف
واالسترخاص يبحثون عن  ،ون الحروف، كل هذا سببه السرعةر آالت بدون شاشات، ما ي

 عمال بأرخص قيمة.
 طالب:...... 

 ال، ما يجوز، ما يجوز بحال، هذه خيانة للعلم.
 طالب:......

 .اهذا خيانة للعلم ما يجوز أبد  
 طالب: المال 

 ما يجوز سحت.
وهو أن الروايات التي تروى بها هذه الكتب تختلف من رواية إلى  ،ابعرفنا المقصود بهذا الب

وقد يكون الخالف في  ،رواية، والخالف في الحروف كثير، وقد يكون خالف في كلمات
نها تنقص عن غيرها تى قالوا عن رواية حماد بن شاكر: إالزيادة والنقص من األحاديث، ح

اعتنى به أهل العلم باعتباره أهم هذه الكتب، ثم بعد بثالثمائة حديث، ثالثمائة حديث، البخاري 
ذلك مسلم له أكثر من رواية إال أن االختالف بين روايات مسلم أقل بكثير منها في رواية 
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صحيح مسلم؛ ألنه لم ينتشر انتشار البخاري، يعني أقل من االختالف بين روايات البخاري، 
 روفة يعني الفرق بينها يسير يعني ليس بكبير.مغاربة، ومعالمشارقة، روايات الهناك روايات 

 وابن العبد. ،واللؤلؤي  ،سنن أبي داود له روايات ابن داسة
 طالب: الفاسي.
 وابن العبد، ومن بعد؟ ،واللؤلؤي  ،ال، ابن داسة

 طالب: عشرة هم.
 ...روايات لجامع الترمذي، وروايات -اأيض  –ال، أقل، هناك 

ني يحضره األساتذة من المتخصصين في هذا العلم، أبدى من الطرائف أنه في قسم علمي يع
رضي هللا -هريرة  أن أكثر الصحابة رواية للحديث أباواحد مالحظة وقال: أال نتفق على 

؟ قالوا: هذا بال نزاع، يعني بال خالف بين أهل العلم، قال: أنا أالحظ في فتح الباري -عنه
ون أبو ذر أكثر من أبي هريرة في هذا؟ يعني يذكر رواية أبي ذر في كل حديث، لماذا ال يك

وهو  ،هذا متخصص، هذا دكتور في السنة يعني، وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم
ثبات الفروق بينها، والحمد هلل مشروع مشى،  ،النظر في روايات الكتب، وجمع هذه الروايات وا 

 كله بسبب هذه، هذا الكالم الذي صاحبه ال يدري ما يقول.
 :-تعالى رحمه هللا-يقول  ول: العمل في اختالف الروايات،يق

 علـــــــــــــــى روايـــــــــــــــة وليـــــــــــــــبن أو   
 

 ................................... 
ويقرأ بها، ويصلي بها، على قراءة، ثم بعد  ،يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية، يحفظ عليها

ت، يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن ذلك ينظر في القراءات األخرى، وال يلفق بين هذه القراءا
ومع ذلك  ة،في الصحيح يمشي على رواية واحدة، يمشي على رواية واحد اإلى آخره، أيض  

هذه الرواية، وكم وقع من خلل حينما تختلف  إلىينظر في الروايات األخرى، فيضم الزائد 
أو أدخل البخاري في  ،قرآنأو المفسر عمن أدخل ال ،أو القراءة التي اعتمدها الشارح ،الرواية
القرطبي األصل أنه مجرد من اآليات ما فيه آيات، مجرد ما فيه  ، أو في التفسير، فمثال  الشرح

 ويفسره، وعلى قراءة قالون. ،من اآلية اآيات، يذكر مقطع  
ولذا تجد الفرق  ؛الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم

أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء، وهذا يوقع في  ،حينما يقرر اكبير  
ال فاألصل أن الكتاب  ،وأدخل فيه ما ليس منه ،حرج، يعني ليت الذي تصرف في الكتاب وا 

 مجرد عن اآليات، اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف.
الكتاب من الصحيح، يعني يشرح بدون  الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر، وجرد

وأدخلوا المتن، وعلى رواية  ،قوله، إلى آخره إلى أن ينتهي، تصرف الطابعون  ..متن، قوله
البن حجر، ما يوجد  "قوله"ولذا تجدون  ؛الحافظ ابن حجر في الشرح هملفقة تختلف عما اعتمد
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على كل حال الذي يريد و ، في المتن المطبوع معه، أو يوجد كلمة تختلف عما شرحه الحافظ
ر أن اإلنسان د   : األصل عدم التصرف، الكتاب يبقى كما أراده مؤلفه، ثم إذا قُ ، أوال  ..أن

أو طباعة القرآن لتسهل مراجعته على  ،ورأى أن المصلحة طباعة المتن مع الشرح ،اجتهد
لكتاب، وال تكون ممزوجة أو بالرواية التي توافق ا ،قراءة، مع قراءة التفسير، أن يعتني بالقراءة

، ويذكر التفسير بعد، امع الكتاب، يعني تكون مفصولة بخط، يكتب اآليات فوق، يكتب خط  
 وغير البخاري من الكتب التي شرحت مجردة عن متونها. ،وكذلك البخاري 

 قال:

 علـــــــــــــــى روايـــــــــــــــة وليـــــــــــــــبن أو   
 

 كتابـــــــــــــــه ويحســـــــــــــــن العنايـــــــــــــــة 
 

ى؛ ألنها ال تخلو من فائدة، ال تخلو من فائدة، جمع يعني يرجع إلى الروايات األخر  "ببيرها"
عند شيخ يشرح البخاري، وطالب مالزم الدرس  ،هذه الروايات نظير من يحضر الدروس مثال  

 من بدايته إلى نهايته، وكذلك معه ثلة من طالب العلم قد يغيب هذا يوم، وهذا يحضر يوم،
ها على الكتاب باعتبار أنه شرح فالن، إلى آخره، لكن لو أخرج شخص تعليقاته بمفرد وهذا

ال كامال   ا،يطلع الشرح ناقص   ن، ما يدون كل ما يقوله ؟ ناقص؛ ألن كل طالب إنما يدو   وا 
إشكال، إذا سجل وفرغ هذا ما فيه  هويفرغ هذا ما في ،ي يسجلغالشيخ، يعني ما هو مسجل، يب

قد يقتصر على أشياء يرى أن  ،أدنى إشكال، لكن اإلشكال فيما إذا دون بقلمه يفوته أشياء
غيرها ليس بمهم، إنما يدون من وجهة نظره، فإذا أخرج هذه التعليقات التي دونها عن هذا 
 ،الشيخ، ال شك أنه شرح ناقص ال يمكن أن ينسب إلى الشيخ بهذه الكيفية، إنما تجمع النسخ

، علق فالن على ويعتمد نسخته هي األصل، ويشير إلى ما عداها من نسخ األخوة اآلخرين
 .ويذكر زياداتهم، ويطلع الشرح متكامال   ا،كتابه كذا، وعلق كذا، ويجعل لهم رموز  

 "ويحسن العناية"
ــــــــــــــب راو ســــــــــــــميا ــــــــــــــا بكت  ببيره

 

 ................................... 
 ،، يرمز لهاأخصر، يكتبه رمز   ا، أو رمز  ، يكتب اسم الراوي كامال  يكتب الراوي اسمه كامال  

 كذا، فالن رمزه كذا، رمزه ابين أن فالن  وي
ــــــــــــز    ................................... ــــــــــــ اأو رم ــــــــــــا معتني   اأو يكتبه

 

ن قلل  ،هذه الرموز "بحمرة" أو هذه الفروق يعني يعتني باأللوان، الحمرة مستعملة من القديم، وا 
ير المسلمين، إما قال: إن الحمرة أصلها من فعل غ ،بعضهم قالوا: تلميذ صاحب الهداية

لمانع أن يكتب بالحمرة مهما ا ماأو غيرهم، قالوا: ليست من فعل المسلمين، لكن  ،المجوس
حتى السواد كان يكتب به غير المسلمين، يعني ما نكتب بالسواد؛ ألن غير المسلمين  كانت؟

 كان يكتب به؟ نعم؟ 
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 طالب:......
غيرهم، يعني كانت األمة بكاملها تكتب  هذه ال يتعبد بها، ولم يختص بها فئة معينة دون 

وال عند طوائف أخرى، هذا مما اتفق عليه  ،بلون، ثم وجد لون عند غيرهم، ال يوجد عندهم
الناس، األلوان موجودة عند جميع الشعوب، فال مانع من أن يكتب هذه الرموز أو يكتب هذه 

ن طالب العلم وهو " إاءة الكتبالمنهجية في قر "الزوائد باأللوان، وذكرنا في محاضرة اسمها 
يجرد الكتب المطولة يجعل معه أقالم ملونة، فكل لون لنوع من الفوائد، يعني العناوين يتخذ 

ب يدونها لها لون، يعني ال بد من العناوين، كتابة العناوين، رؤوس المسائل في طرة الكتا
ة يريد حفظها، ومقاطع يريد ، ثم بعد ذلك هناك مسائل في غاية األهميليرجع إليها متى احتاج

: قف، وهذا موجود في كتب أهل العلم؛ ليعود إلى هذا حفظها، يكتب عليها بالقلم األحمر مثال  
ال يتيح له أن يردد هذا المقطع ليفهمه، وقد  المقطع ليحفظه، هناك مقاطع كون الكتاب مطوال  

: "قف"  وال يفهمه، ،يردده ويسأل عنه، يراجع عليه  ،جعهليرايكتب عليه باللون األخضر مثال 
 عند كتبه، فيجعل هذا القلم مثال  وليس  ،وليس في بلده ،المراد؛ ألنه قد يكون معه الكتاب

 أو يسأل عنه الشيوخ. ،أو األزرق لهذا النوع المشكل الذي يراجع عليه الكتب ،األخضر
 ،األصفر -اأيض  – لنوع، لما يريد أن ينقله في مذكرة عنده، واللون  -اأيض  –اللون األزرق 

وغيرها من األلوان أللوان وضروب من أنواع الكالم الذي يحتاج إليه، لكن هذه المقاطع 
مختلفة، يعني يمر عليه بالكتاب بالمجلد عشرة مواضع باللون األحمر تحتاج إلى حفظ، ما 

مما ويحفظها، عشرة مواضع  ،يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، يرجع إلى هذه المواضع
يحتاج إلى، فيها إشكاالت تحتاج إلى مراجعة، يرجع إلى اللون األخضر وكذلك، ما يحتاج أن 

–أو دشت كما يقولون، فيه فوائده، وفيه  ،يجرد الكتاب مرة ثانية، هناك مواضع عنده كناش
وغرائب العلم، ينقلها بلون معين، ما يحتاج إلى أن يقرأ  ،ما يحتاج إليه من المسائل -اأيض  

لكتاب مرة ثانية، وكم ندم بعض القراء على عدم التدوين، يعرف أنه مر عليه فائدة في فتح ا
وهو ما دون موضعها، يندم، ال بد أن يتصفح  ،أو كذا ،، أو في البداية والنهايةالباري مثال  

الكتاب من جديد، نعم وجدت اآلالت التي تسهل، لكن قد ال يستطيع أن يعنون لهذه المسألة 
أو هذه الفائدة مرت به لكن ال يستطيع  ،أو هذه الجملة ،يريدها، ويعرف أن هذه الكلمةالتي 

 "أو يكتبها معتني ا"ن لها بدقة فيستخرجها من اآلالت أن يعنو 
 بحمـــــــــــــرة وحيـــــــــــــ  زاد ا صـــــــــــــر

 

ـــــــــــــــــوحوَّ    قـــــــــــــــــه بحمـــــــــــــــــرة ويجل
 

األخير  وفي ،يعني يضع عليه نصف دائرة في األول ،قهأو مقطع يحو    ،إذا زاد األصل جملة
كما  "إلى"يعني ال يوجد، وفي آخره  "ال"أو  "،من إلى"مثل ما تقدم في الكالم الزائد، ويكتب 

 تقدم، نعم.
 اإلشارة بالرمز
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 "حـــــــدثنا"واختصـــــــروا فـــــــي كتـــــــبهم 
 "نــــــاأ"علــــــى  "خبرنــــــاأ"واختصــــــروا 
 رديـــــ اســـــناد  إ "قـــــال" قلـــــي: ورمـــــز

ـــــــ ـــــــ ا اخط  ـــــــد مـــــــن النطـــــــ  ك  و ب
ــــــال   ــــــد انتق ــــــوا عن ــــــن ســــــند وكتب  م

ـــــــــــــ ىرأ  ن   تقـــــــــــــراأالرهـــــــــــــاو  ب
 ن يقــــــو أالبــــــرب بــــــ يولــــــأبعــــــو 

 بــــر حــــاء تحويــــر وقــــال قــــد كتــــب
 

 "دثنـــــا"وقيـــــر:  "نـــــا"و أ "ثنـــــا"علـــــى  
ـــــــــــــاأ"و أ ـــــــــــــاأ"والبيهقـــــــــــــي  "رن  "بن

 وقـــــال الشــــيخ: حـــــ فها عهـــــد اقاف ــــ
ـــــــ ا ـــــــه وينببـــــــي النطـــــــ  ب  قيـــــــر ل

ــــــــره  ــــــــا وقــــــــد "ح"لبي ــــــــن به  وانطق
 ىأوقــــــــــد ر  نهــــــــــا مــــــــــن حا ــــــــــرأو 

 وقــــــــي  مكانهــــــــا: الحــــــــدي  قــــــــ 
ــــا انتخــــبمكا ــــا: صــــ  فحــــا منه  نه

 ج

يعني في األسانيد ترد  ،لرمز لصيغ األداءا "اإلشارة بالرمز": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
، "حدثنا"، و"حدثني"، و"سمعت" صيغ لألداء متفاوتة، صيغ على ما تقدم في طرق التحمل

، هذه صيغ األداء ا"ن  أن فال"، و"عن فالن"، و"قال لنا"، و"أنبأنا"، و"أخبرنا"، و"أخبرني"و
"، ثنا"يقتصرون على  "حدثنا" ، وللجهد بدال  من أن يكتبواللورق  االمعروفة المتداولة، اختصار  

 قال:
 واختصـــــــروا فــــــــي كتــــــــبهم حــــــــدثنا

 

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــى ثن ـــــــــــــــــاأعل  .....و ن
 

واأللف، وقد  ،والنون  ،الثاء :ويختصرون على بقية الحروف الثالثة ،فيحذفون الحاء والدال
فيقال: حدثنا،  ،وأما عند النطق ،، نا فالن، هذا في الكتابة"نا"ى ضمير الجمع يقتصرون عل

 .اما يقال: نا فالن، ما يصلح أبد  
، ما يسوى الحذف هذا، لكنه اويحذف واحد   ،ي يكتب أربعة حروفذال ، انظر هذا"وقير: دثنا"

ن آجروم، جرومية، اب، وهو يشرح اآل، وهذا يذكرنا بالكفراوي "دثنا"وجد يعني، وجد في كتابته 
بقي اثنان  ، أعربها الكفراوي كلها،ذكر أمثلة، ذكر أمثلة في بعض األبواب، بعضة عشر مثاال  

 ا،يعني يعرب واحد   ، والباقي كما مضى!يعني أعرب خمسة عشر قال: والباقي كما مضى!
ن، هذا مثل ، أو اثنيثالثة، لكن ما يبقى إال واحد ،معقولة اثنين ،ويقول: الباقي كما مضى

ليس بكبير، يعني لو كتب الحاء كان أفضل،  ،هذه، حذف الحاء يعني ما هو بكبير أثره "دثنا"
 ،من فراغ، ال، يعني اصطالح موجود ن ما هو يتكلمو  ،وقيل: دثنا، على كل حال هو موجود

الشتراك حدثنا - موجودة بكثرة لكنها قد -اأيض  – "نا"أكثر، و "ثنا"، "ثنا"ومطروق، لكن األكثر 
 قد تلتبس على من ال خبرة له. -وأخبرنا في هذين الحرفين

 واختصــــــــروا أخبرنــــــــا علــــــــى أنــــــــا
 

 ................................... 
ويبقون الزوائد،  ،متوالية، وفي أخبرنا يحذفون األصل في الكلمة افي حدثنا يأخذون حروف  

 :واأللف ،والنون  ،الهمزة قون الزوائد التي هي:، والراء، ويبوالباء ،الخاء :األصل في الكلمة



 
  

668 

 668 شرح ألفية احلافظ العراقي

 واختصــــــــروا أخبرنــــــــا علــــــــى أنــــــــا
 

ــــــــــــــــا .......................   أو أرن
 

، حذف "أرنا"هذا يقول:  "والبيهقي أبنا"، وأبقوا الراء مع بقية الحروف يعني حذفوا الخاء والباء
هذه قد توقع في لبس، يعني إن  الخاء والباء، والبيهقي يقول: أبنا حذف الخاء والراء، لكن أبنا

ال قد تلتبس ب ،بحيث يضع النقط على حروفها بدقة ممكن التمييز اكان الكاتب دقيق   ؛ "أنبأا"وا 
والنجاري ما بينهم  ،يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف، فتجد البخاري  األنه أحيان  

وموضع  ،فوق الخاء ،وق الخاءفرق؟ كتابتهن واحدة، ال سيما وأن الباء تكتب ف هفرق عنده، في
ووحده تحت، يعني ال فرق بين البخاري والنجاري، لكن ينبغي االعتناء  ،النقطتين واحدة فوق 

وتؤخر نقطة الخاء، والعكس في النجاري، فإذا  ،بالفرق بدقة بينهما، في البخاري تقدم الباء
مالصقة  ،رها عند األلفوالنون في آخ ،كتب أبنا ال بد أن تكون نقطة الباء في أول الباء

 ."أنبأا"لأللف من أجل أن ال تلتبس ب
 يـــــرد اقلـــــي: ورمـــــز "قـــــال" إســـــناد  

 

 ................................... 
يعني إذا قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، هم يقولون: حدثنا الحميدي، حدثنا 

عبد هللا  ،ديث في الصحيح حدثنا الحميديسفيان، هذا المكتوب، أو أخبرنا سفيان، في أول ح
بن الزبير، شوف الرموز اآلن، يقول: ال، حدثنا الحميدي ما عليها رموز، هذه تتفق عليها 

ولذا كتب فوق  ؛جميع النسخ، عبد هللا بن الزبير ال يوجد تسمية الحميدي في كثير من النسخ
عند أصحاب الرموز، عند أبي ذر؛ العين ال، والراء من الزبير إلى، هذا ال يوجد عند من؟ 

ألنه كتب هاء، وعند األصيلي، وعند المستملي، إلى آخره، ال توجد التسمية تسمية الحميدي 
رقم أربعة يقول: عن،  كتب رقم أربعة هنا، حدثنا؛ ألن انظرعند هؤالء، قال: حدثنا سفيان، 

لها موجودة في هذه يعني بدل حدثنا، مكتوب صح، يعني الرموز التي وردت في الكتاب ك
 النسخة، فيحسن التطبيق عليها.

 د أهل العلم، تحذف كثير ا، األصلعن اهذه تحذف كثير   دثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال"ح
يحيى بن سعيد، والقارئ ال  احدثن ،حدثنا سفيان ،الكثير، الجادة عند أهل العلم: حدثنا الحميدي

دثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني قال: ح ،بد أن يقول: حدثنا الحميدي
 محمد بن إبراهيم.

؛ ألن أوائل األحاديث قد يعتنون بها، على كل حال هي موجودة غير األول مثال   احديث   رى ن
هو الجادة، لكنه ال بد من  عند أهل العلم، حذف قال في الخط يعني حذفها هو الجادة ،بكثرة

يز بين القائلين، على خالف بينهم في حكم الذكر هل هو على سبيل ذكرها في القراءة، للتمي
أو على سبيل الوجوب بحيث ال يثبت السماع إال بذكرها، وال تثبت الرواية إال  ،االستحباب

والسماع بدونها  ،بها؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن المحقق عندهم أنه يتأكد ذكرها
 صحيح.
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 رديـــــ اقلـــــي: ورمـــــز "قـــــال" إســـــناد  
 

ــــــــــــــــــــــ   ........................ اقاف 
 

 ،حتى القاف ما تكتب ،حذفها من الكتابة "وقال الشيخ: ح فها عهد"، "قال"يكتبون قاف بدل 
 و  بـــــــد مـــــــن النطـــــــ  كـــــــ ا اخط ـــــــ

 

ـــــــه وينببـــــــي النطـــــــ  بـــــــ ا   قيـــــــر ل
 

قيل له، عندك حدثنا  "و  بد من النط  ك ا قير له"في الخط  "وقال الشيخ: ح فها عهد"
الن، حدثنا فالن، يعني قال: حدثنا فالن، الذين قالوا بأنه ال على سبيل اإللزام، وال يلزم أن ف

 ،المحذوفة هذه، قالوا: إن حذف القول كثير في النصوص، في نصوص القرآن "قال"تذكر 
ت م{}": قال"والسنة الحذف كثير  َفر  وه ه م  َأك  ي  و ج  َودَّ يَن اس  ، يعني ن[رة آل عمرا( سو 206)] َفَأمَّا الَّ  

ولذلك هنا يقول:  ؛يقال لهم: أكفرتم، ونظائره في القرآن كثير هذا، وعلى هذا يجوز حذفها
ختارون أن الرواية صحيحة مع أن جمع من أهل العلم ي "و  بد من النط " ،"ح فها عهد"

قدم هل يشترط ، وت"حدثك فالن"على شيخ له به رواية  ايعني إذا قرأ كتاب   "ك ا قير له"بدونها 
، وينبغي النطق "قيل له"وهذه موضع  عن فالن قيل له: حدثك فالن، وأأن يقول: نعم، أو ال، 

 "وينببي النط  ب ا"بذا، 
ــــــن ســــــند ــــــال م ــــــد انتق ــــــوا عن  وكتب

 

 ................................... 
 ،وجد بين األسانيد، هناك حاء مفردة، ت"قيل"، و"قال"و ،واختالفها ،انتهينا مما يتعلق بالرموز

في صحيح مسلم، ونادرة في  اوهي كثيرة جد   ،حاء مفردة وجدفي الكتب الستة وغيرها، ت
بكثرة، توجد عند أبي داود، توجد عند  -اأيض  –عند النسائي  -اأيض  –صحيح البخاري، توجد 

بها؟ ، وفي غيرها من الكتب توجد بكثرة فما المراد -اأيض  –الترمذي، توجد عند ابن ماجه 
يؤتى بها بين األسانيد، فاصل بين األسانيد، يعني لالنتقال من سند إلى آخر، فيقال لها: حاء 

وال  ،أو من الحائل الذي يحول بين إسنادين؛ ألنه لو لم تكتب جاء من ال خبرة له ،التحويل
معرفة فظن أن السند من أوله إلى آخره يروي بعضهم عن بعض، مع أنه قد يكون اآلخر 

كورين في الطريق األول من شيخ شيوخ من يليه بعد الحاء؛ ألن الذي بعد الحاء شيخ المذ
بين  أو هذه الحاء تكون حائال   ،للمؤلف، حاء وحدثنا فالن، يعني شيخنا فالن، فهو بهذه الحاء

اإلسنادين؛ لئال يختلط أحدهما باآلخر، ومنهم من يقول: إنها حاء تحويل من إسناد إلى آخر، 
يقول: إنها اختصار لكلمة الحديث، يعني اقرأ الحديث، وهذا معروف عند أهل  ومنهم من
يعني إذا قيل: الحديث، بمعنى أنه  ،، وتنطق هكذا"الحديث" لةوبعضهم يكتبها كام ،المغرب

ثم قيل بعده: الحديث، فالمراد اقرأ  ،وقيل بعده الحديث، أو ذكر بعض الحديث ،ذكر السند
 ، فأكثرهم ينصبها، لهذا المعنى.الحديث، أو أكمل الحديث

ــــــن ســــــند ــــــال م ــــــد انتق ــــــوا عن  وكتب
 

ــــــــــا.....  ــــــــــن به ــــــــــره "ح" وانطق  لبي
 

 "وانطقن بها وقد"ويمر على ما يذكر في كتب المصطلح،  ،حاء ةيعني انطق بها حاء، مجرد
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ـــــــــــــأن   تقـــــــــــــرا  رأى الرُّهـــــــــــــاو  ب
 

 ................................... 
صلة، مثل الواو المقلوبة فاصلة، يعني يلزم أن تقرأ الواو المقلوبة هم جعلوها فايقول: اتركه، 

ال ما تقرأ؟ يقول: هذه  ،أو غيرها مما يفصل بين كالمين، تقرأ ،الفاصلة هذه، أو الشرطة وا 
 ذه حائل بين إسنادين عبارة فاصل.مثله، ه

ـــــــــــــأن   تقـــــــــــــرا  رأى الرُّهـــــــــــــاو  ب
 

 وأنهــــــا مــــــن حا ــــــر ............... 
 

بعض  ،يعني بعض أهل الغرب "وقد رأى بعو أولي البرب"يحول بين اإلسنادين يعني مما 
يعني فقط، يأتي بكلمة الحديث؛ ألنها رمز للحديث،  الحدي  ق " :"بأن يقو  مكانهاالمغاربة 

، كما أن القاف رمز لقال، يعني يحسن أن يقول: قا حدثنا، أو يقول: قال، يقرأها كامال  
 قرأ الحديث، يقول: الحديث.يُ للحديث  اومادامت رمز  

، هذا هو المعتمد عند كثير من أهل "حاء تحويل"بل  يعني هذا األخير "وقير: بر حاء تحوير"
العلم أنها للتحويل من إسناد إلى آخر، والفائدة منها اختصار األسانيد، ووضعها في نقطة 

اختاره، لكن إذا كان ، و العلم االلتقاء التي تلتقي بها هذه األسانيد، هذا ما حرره كثير من أهل
القصد منها اختصار األحاديث فما الذي تفيده في مواضع من صحيح البخاري؟ يأتي بها 

"، ما حدثنا"و "ح" -صلى هللا عليه وسلم- ، ويقول: قال رسول هللاحينما يذكر اإلسناد كامال  
 ا،سداسي   ا،خماسي   ا،، رباعي  ، يذكر اإلسناد كامال  اهذه الحاء التي ال تفيد اختصار   الفائدة منها؟
ار وحدثنا فالن، هذه ما تفيد اختص ثم يقول: "ح" -عليه الصالة والسالم-يذكر النبي 
 األسانيد، نعم؟
 ..طالب:....

ال، في مثل هذه الصورة يعني لو قيل: إن قول المغاربة متجه صار له وجه، يعني الحديث، 
نما هي خاء، وأن اإلسناد اقرأ الحديث اآلتي بهذا اإلسناد، وبعض هم يقول: إنها ليست حاء، وا 

 المؤلف الذي هو البخاري هذا رمزه.رجع إلى 
 وقير: بر حـاء تحويـر وقـال قـد كتـب

 

 مكانهـــــــا صـــــــ  ................... 
 

، وحدثنا فالن عن فالن عن فالن إلى آخر "ح"حدثنا فالن عن فالن  ا،يكتب حاء، يكتب سند  
بدل هذه الحاء صح، لماذا؟ لئال يأتي من يقول أن الصيغة صيغة  اإلسناد، بعضهم كتب

لئال  "؛صح"مختصرة من  ن "ح"، ما فيه حاء، أو "ح"األداء سقطت هنا، حدثنا فالن عن فال
ال  "،عن"إما  ،يهجم على السند من يقول: في صيغة أداء سقطت هنا ال غيرهما  "،حدثنا"وا  وا 

 من الصيغ.
 مكانهـــــا صـــــ  فحـــــا منهـــــا انتخـــــب  ...................................

 

ال فاألصل أنها كلمة صح، وهذه تكتب في مواضع تقدمت  ،يعني اقتصر منها على الحاء وا 
 اإلشارة إليها.



 
 

171 
 

670  
670 

 670 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 ..طالب:....
ال، الفرق بين حائل أنها تحول بين إسنادين، وبين كونها تحويل من إسناد إلى آخر؛ ألن 

 ول األول، أنها حائل:ائل، وهو القبعضهم قال: إنها ح
ــــــن ســــــند ــــــال م ــــــد انتق ــــــوا عن  وكتب

 

ــــــــا وقــــــــد  ــــــــن به ــــــــره "ح" وانطق  لبي
 

ما لها فائدة أكثر  ،يعني مجرد فاصلة، مثل الواو المقلوبة "وأنها من حا ر"إلى آخره  "رأى.."
 هذا القول األول. ،من هذا أنها تفصل بين السندين

 سم.
 كتابة التسميع

 ةويكتـــب اســـم الشـــيخ بعـــد البســـمل
ـــــــــــــ ـــــــــــــالطر أ ام رخ  ـــــــــــــا ب   ةو جنبه

ــــــــــا ــــــــــو  بخــــــــــ  عرف  بخــــــــــ  موث
   اســــــــــتملىا  ن حضــــــــــر الكــــــــــر و إ
ــــــر الم  ليو  ــــــع ــــــه مَ س   ن يســــــتعرإى ب

 ســـــــــــماعيرا  ى حفـــــــــــ  و أفقـــــــــــد ر 
   خطــــــــه علــــــــى الرضــــــــا بــــــــه دلإ

ــــــــــار تطــــــــــوي  و   نأوليحــــــــــ ر المع
 ج

ـــــــــــــ   ةوالســـــــــــــامعين قبلهـــــــــــــا مكمل
   ظهـــــــــــــره ا  خــــــــــــر الجــــــــــــزء و آو أ

 ولـــــــــــو بخطـــــــــــه لنفســـــــــــه كفـــــــــــى
ــــــــة صــــــــح  شــــــــيخ  ــــــــن ثق  م  أم

 يكــــــــن بخــــــــ  مالــــــــك ســــــــطر نا  و 
   ســـــــيلواإكـــــــ ا الزبيـــــــر  فرضـــــــها 

 كمــــــا علــــــى الشــــــاهد مــــــا تحمـــــــر
 يثبـــــي قبـــــر عرضـــــه مـــــا لـــــم يـــــبن

 ج

الذي يسمونه الطباق، إذا انتهى الطالب  "كتابة التسميع": -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
ر في ني يثبت أسماء الحضو وأرادوا روايته عنه يكتب التسميع، يع ،من قراءة كتاب على شيخ

 يقول: صحيح ذلك وكتبه فالن.والشيخ يصحح ذلك،  الكتاب،
وفالن  ،ويوضح كل شيء، ونحن فالن ،يقول: حضرنا قراءة هذا الكتاب بقراءة فالن ابن فالن

وما يتميزن به من نسب، هذه كتابة التسميع، لكن أين  ،وأسماء آبائهم ،بأسمائهم ،وفالن
 تكتب؟ الشيخ يقول:

 د البســـملةويكتـــب اســـم الشـــيخ بعـــ
 

 ................................... 
 يعني قرأنا على فالن ابن فالن ابن فالن بعد البسملة.

 طالب: بسم هللا الرحمن الرحيم قرأنا على ف ن.
نعم، هذا موجود إلى اآلن، موجود الكتب الخطية كثير، يعني في البخاري تجد السند الذي 

كتاب مباشرة بعد البسملة، وغيره من الكتب، وأما كتابة القرئ عليه، الشخص الذي قرئ عليه 
 ،ويصحح عليه الشيخ ،-اأيض  –أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب وهذا كثير 

فقد عرض  ،أما بعد..الذين اصطفى، في آخر األلفية صفحة مائة وخمسة وخمسين: انظر
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يخنا اإلمام العالمة حافظ العصر نظم ش "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث"علي جميع 
 ، يقول...العراقي إلى أن قال

 ... ...طالب:.
 هو عندك؟
 ...طالب:...
 قبله، إيه.
 ..طالب:....

 ."التبصرة والتذكرة"هو قال: قد عرض علي جميع 
 من حفظه أجاد فيه  اطالب: غاب عرض  

س، جميع أو في مجال ،من حفظه في مجلس؛ ألنهم يبينون هل هو في مجلس اعرض  
 ".التبصرة والتذكرة"

 من حفظه أجاد فيه  اطالب: إ ا غاب يا شيخ عرض  
 اأو في مجالس، يعني أحيان   ،من حفظه في مجلس؛ ألنهم يبينون هل هو في مجلس اعرض  

د، أربعة مجالس يعرض البخاري، ومازال هذا لَ الحافظ ابن حجر البخاري في أربعة مجالس، جَ 
–ويقرأ عليه ست عشرة ساعة في اليوم، قرئ المسند  ،ع من يجلسيعني نسم ا،الجلد موجود  

في أقل من شهر، يعني في أيام معدودة، سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر  -مثال  
وبيان  ،واحد، ال شك أن هذا صبر وتحمل، لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتب

يعني هذه  ،هؤالء الذين قرءوا المسند في شهر ..،كتابالمشكالتها، يعني أنا عندي اآلن 
 ،ومعروفة عندهم، لكن لو كان هذا الشهر في قراءة مائة حديث ،طريقة مسلوكة عند أهل العلم

وما فيها من إشكاالت، وتوضح هذه األحاديث كانت أجدى؛ ألن  ،وبيان ما فيها من أحكام
لرواية فقط، ال من أجل اإلفادة، مسألة الرواية انتهت، انقضت، يعني العرض هذا من أجل ا
يهتموا أن ينتبهوا إلى الدراية، و فلما انقضى عصر الرواية على طالب العلم مع شيوخهم 

والتعليم،  ،والتعلم ،والقراءة ،باالستنباط من هذه األحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين
 :المقصود أن الطباق يكتب

 ويكتـــب اســـم الشـــيخ بعـــد البســـملة
 

 .................................... 
كتب أسماء والدعاء له، ثم بعد ذلك يُ  ،مع الثناء عليه بن فالن بن فالن كامال  قرأنا على فالن 

يكتب  اون أسماء السامعين قبل البسملة، وهذا موجود، وأحيان  غكتب، يبالسامعين، يعني بيان يُ 
وفالن هذا الكتاب  تاب قيل: سمع فالن وفالن،أسماء السامعين في آخر الكتاب، إذا انتهى الك

 ثم الشيخ يصحح:
ـــــــــــــة  ...................................  والســـــــــــــامعين قبلهـــــــــــــا مكمل
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بعضهم يقول: ال تكتب فوق البسملة؛ ألنه ليس من األدب، البسملة يبدأ بها، تكتب على يمين 
 ن يمين البسملة.البسملة، ال تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة، إنما تكتب ع

 يقول:
ـــــــــــــة  ...................................  والســـــــــــــامعين قبلهـــــــــــــا مكمل

 

وهذا كثير، هذا  "أو آخر الجزء"جنب البسملة  "أو جنبها بالطُّرة" يعني في تاريخ كذا "ا"م رخ  
ال وا   ،يعني إما أن تكتب في آخر الجزء "وا   ظهره" األكثر، أنها تكتب األسماء في آخر الجزء

أو في  ،وفي آخره فتكتب األسماء إما في وجهه ،في الوقاية، الكتاب يوضع له وقاية في أوله
بخط موثوق يعني ال بد أن  "وا   ظهره بخ  موثو "آخره في الورقة التي هي وقاية للكتاب 

وينقص منها، يزيد في األسماء فيثبت رواية  ،يكون الكاتب ثقة، لماذا؟ لئال يزيد في األسماء
ض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب ن ال رواية له، أو يحذف من هذه األسماء فيعر   م

 .، أو قصده السيئتفريطه
 ...طالب:...

 ويعوق عن الكتاب، عن البدء بالكتاب؛ ألنه ليس من أصل الكتاب هذا. ،ال، هذا يطيل الكالم
ــــــــــا ــــــــــو  بخــــــــــ  عرف  بخــــــــــ  موث

 

 .................................... 
 ؟درى من هويُ  ا، ما هو بخط شخص مجهول مابد أن يكون الخط معروف   ال

 ولـــــــــــو بخطـــــــــــه لنفســـــــــــه كفـــــــــــى  ...................................
 

، ولو كان هو يثبت له رواية الكتاب ؛يعني إذا أثبت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق
 الذي أثبت نفسه.

 إن حضــــــــــر الكــــــــــر وا   اســــــــــتملى
 

 ................................... 
من هؤالء  "وا   استملى"إن حضر قراءة جميع الكتاب  ،إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب

فوت يسير من كذا بالرواة الذين حضروا قراءة الكتاب، أنت فاتك شيء، فإذا ذكر اسمك قال: 
ك سمعت إلى كذا، أنت فاتك شيء؟ تقول: وهللا ما فاتني شيء، يترك اسمك خالص؛ ألن

ودرس كذا، يثبتها بفوت  ،تقول: وهللا فاتني درسين، درس كذا ، أنت فاتك شيء؟الكتاب كامال  
 إلى آخره. ،أو ثالثة ،مقداره درسان

 إن حضــــــــــر الكــــــــــر وا   اســــــــــتملى
 

 مــــــــن ثقــــــــة ...................... 
 

هل يلزم أن يعني  "صح  شيخ أم  "، أو يثبت منهم أنفسهم ويضبط هذه األمور ،غابوا ذينال
وكتبه فالن، هذا  ،يقول الشيخ: صحيح ذلك، كما هو موجود في كثير من الكتب؟ صحيح ذلك

ن لم يوجد فال يضر  ،موجود لكنه ال يلزم، يعني إن وجد هذه زيادة توثقة "صح  شيخ أم وا 
" . 



 
  

674 

 604 شرح ألفية احلافظ العراقي

يعني المسمى الموجود اسمه، من بين السامعين إذا طلب إعارة هذا  "وليعر المسمى به"
 إعارته؛ ألن الالم الم األمر هنا:كتاب الذي سطر فيه اسمه تلزم ال

ــــــه إن يســــــتعر ــــــر المســــــمى ب  وليع
 

 .................................... 
يعني يطلب اإلعارة، اسمه موجود في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب، ويحتاج إلى 

 إني نسخته من أصل ذكر فيه اسمي:أن يقول: 
 .............. إن يســــــــــتعر........

ســـــــــــماعير  فقـــــــــــد رأى حفـــــــــــ  وا 
 

ن يكــــــــن بخــــــــ  مالــــــــك ســــــــطر   وا 
 كـــــــ ا الزبيـــــــر  فرضـــــــها إ  ســـــــيلوا

 

يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا: إن كان الذي كتب 
، م، واختياره يلزمهم أن يعيره، يجب عليه أن يعيرهكتبها بطوعه ،الطباق هو صاحب النسخة

ذا لم يعرهم معناه ضاع سماهم، من يثبت السماع؟ ال بد أن  يعني من الذي ألزمه أن يكتب؟ وا 
 يعيرهم.

من كبار الحنفية، وذكر عن نفسه أنه ما قبل  ،هذا حفص بن غياث القاضي قد رأى حف "ف"
وا أوالزبيري ر  ،من أئمة المالكية -اأيض  –القضاء حتى حلت له الميتة، إسماعيل القاضي 

وكلهم ألزموا باإلعارة،  ،والثانية عند إسماعيل ،حصل قضيتان واحدة عند حفص هرضها؛ ألنف
حكم أحسن من هذا، فصار مثلهم في اإليجاب  هواستحسن الزبير هذا الحكم، يقول: ما في

ال األصل سئلوا، وقد تحذف  ،تحذف يعني سئلوا الهمزة "إ  سيلوا"واللزوم  وقد تبدل بياء، وا 
َرا  يَر{ال ال سيما في األمر: ، فيقالهمزة ، نعم وتبدل ياء  كما [( سورة البقرة122)] }َسر  َبن ي إ س 
 هنا.

 إ  خطُّــــــــه علــــــــى الرضــــــــا بــــــــه دل
 

 ................................... 
أحد ألزمه، ورضاك يدل على  هومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما في ،يعني من أكرهه

 ،أو يستنسخه يعطيه أحد ينسخه ،أو لينسخه ،فإذا لم تعره الكتاب ليأخذأنك أثبت هذا االسم 
معناه ضاع سماعه، وأنت أثبته  ،وأنه ممن سمع ،خالص يثبت الطباق ،ويقابله بعد المقابلة

كمن تحمل الشهادة، يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؛ ألنه قد يقول هذا: هذه 
 ،كوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعلزمني، من ينسختي أنا حر لن أعيره، من ي

 واختيارك كتبت اسمه، إذن يلزمك أن تعيره.
ولو ترتب  ،أو تحمل شهادة، يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة ،قالوا: نظير هذا يعني من سمعو 

 للمسلمين بعضهم لبعض. ...عليها ما ترتب، لو ترتب عليها
 إ  خطــــــــه علــــــــى الرضــــــــا بــــــــه دل

 

ــــــــــا  وأن ر تطــــــــــوي   وليحــــــــــ ر المع
 

 كمــــــا علــــــى الشــــــاهد مــــــا تحمــــــر 
 

................................... 
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وليست من  ،ألن بعض الناس إذا استعار خالص نسي، هذه إساءة ؛""وليح ر المعار تطوي   
ويجلس ثالثين سنة، وفي  ،إن بعض الكتب يعار :مقابلة اإلحسان باإلحسان، يعني لو قيل

وال يرده، وقد يتصور أن الكتاب له، مع طول الوقت  ،ير أنه عارية، ينسىالنهاية ينسى المستع
وفي النهاية ال يرد الكتاب، ويزعم  ،ولغيرنا، أعرنا بعض الكتب ،ينسى، وحصل هذا كثير لنا

وطالت مدة اإلعارة حتى نسي، قال: ما  ا،أنه ملكه، وواحد أعار من طالب العلم أعار شخص  
، مجلد من لكتاب الفالني، المجلد الفالني، ليتك تأخذ الكتاب كامال  عندي لك شيء، قال: إال ا
ع طول قيمته خذه، يعني م : ال يا أخي ما أخذت منك شيئ ا، تبغيكتاب كذا، الموافقات، قال

 المدة يحصل مثل هذا، يحصل:
ــــــــــار تطــــــــــوي     وأن وليحــــــــــ ر المع

 

 يثبـــــي قبـــــر عرضـــــه مـــــا لـــــم يـــــبن 
 

 أو استنسخه ال بد من عرضه ،الذي أثبت فيها اسمه، ونسخه، إذا استعار األصل ..ال بد أن
 على األصل على ما تقدم.

رحمه -، أو ذكر الناظم ايعني فال تجوز الرواية منه إال بعد عرضه، وذكرنا سابق   "ما لم يبن"
حال الرواية أن  أن الخطيب قال: تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في -هللا

 عارض، نعم؟الكتاب لم ي
 ... ..طالب:.

وبعضهم يذكر األشهر  ،كل له طريقته، وبعضهم يقول: كبر كبر، يذكر الكبير فالكبير
 الترتيب أمره سهل. ..،فاألشهر، بعضهم

 ..طالب:....
 فيه؟ ماذا

 ......طالب:
 هو محق. ه،لو كتب اسمه قبل غير 

 ..طالب:....
 أيديهم يأثم. ومن ،على حكم القاضيين

 .موهللا أعل
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (09العراقي )الحافظ ألفية شرح 
واالقتصار على  - والرواية بالمعنى - والرواية من األصل - صفة رواية الحديث وأدائه)

 (بعض الحديث
 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

 
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 صفة رواية الحدي  وأدا ه:
ععععععععل  و   عععععععع و  ر  يع   ير  ن   ععععععععإ  و   ه  اب عععععععع   ك    ن  م 
ععععععععيع  ن  ح   أيب ن    ععععععععو   عععععععع  ع  ن عععععععع   ال   ة  ف   اذ  ك 
 ن  ع ععععععععععععفع   ر  ك  ذ  ي عععععععععععع ل   و   ه  ا  ععععععععععععى س   أ  ر  

ععععععععععو  يع   أيبم ععععععععععع   عععععععععع ث م  ف  س   ي  ع  اف  الشم
ععععععععععع ت  ب عععععععععععل  غ  و   ب  غ عععععععععععي   ن  إ  و    ه     م  ل  س 

عععععععععععععع ععععععععععععععي  ال  و   ر  يع  ر  ال معععععععععععععع ك  ل  ذ  ك   م  
 ر  ي  ر   ال معععععععيف   ف  ل عععععععاخل   ا و  ع عععععععا س   م ععععععع

 ج
 ج
 

ععععععععع  عععععععععف  ح   ن  م  عععععععععف   ه  ظ   ر  ث عععععععععك  ل  ل   ز  ائ  ج 
 

 اذ  إ  و   ن   ل  ع  ي  الصمعععععععععو   ك  ال عععععععععم   ن    ععععععععع
 

عععع  نع   عععال    ن  قعععال  اب عععو   ع  ن ععع   ال   ان      ن  س 
 

عععععععععععو  ال   از  و  ل  عععععععععععت   ن  ي  ر  ث عععععععععععك  ال  و    ع  اس 
ععععع عععععى ج   ل عععععع   ت  از  ج   ه    عععععايع  و  م ر  ه  ر  و  ه 

 

ععععععععععي   ان  ظ ععععععععععف  ي    ل    ععععععععععر     ال   ط  ب      ي  ض 
ععععععععععأ   ععععععععععب   ال  يف   ه  ن عععععععععع م  ل  و  أ  ى و  و  قع   ي   ص 

 

نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وأصحابه أجمعين،

 أما بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

 "صفة رواية الحدي  وأدا ه"
 :هو تلقي الحديث من الشيخ، واألداء :وطرف أداء، والتحمل ،ن: طرف تحملها طرفاالرواية ل

هذه و هو تبليغ الحديث لطالبه، في حال التحمل التي تقدمت طرقه السماع من لفظ الشيخ، 
 ،والوصية ،واإلعالم ،والكتابة والمناولة، ،واإلجازة ،والقراءة على الشيخ ،طرق التحمل

ومنها ما هو  ،يها، تحملوا بها الخبر، منها ما هو جائزة باالتفاقوالوجادة، هذه تقدم الحديث ف
 والصحيح عدمه. ،والصحيح جوازه، ومنها ما هو مختلف فيه ،مختلف فيه
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وهذه الشروط  ،األداء كيف يؤدي؟ الرواية لها شروط، الراوي اشترطوا فيه شروط تقدم تفصيلها
الشروط، بل صححوا تحمل الكافر،  يطلبونها حال األداء، أما حال التحمل ال يشترطون 

وتحمل الفاسق، وتحمل الصبي، في حال األداء، حال التحمل، وأما بالنسبة لألداء فال بد من 
األصل في  توافر الشروط التي يجمعها العدالة والضبط، كيف يؤدي من تحمل الحديث؟

ية من الكتاب جائزة ، لكن بعد أن أجمع على جواز الكتابة صارت الرواالرواية السماع والحفظ
عند جمهور أهل العلم، والمنع من الرواية من الكتاب رواية أهل التشديد، كما قال ابن الصالح 

فإنه  ن: ضبط صدر وهو األصل، وضبط كتاب، إذا لم يحفظولذا جعلوا الضبط نوعي ؛وغيره
، ال شك أن قل عن أبي حنيفة ومالك على ما سيأتيإال ما نُ  وروايته صحيحةيؤدي من كتابه، 

الحفظ هو األصل، والذي ال يحفظ تقدم الكالم عن الحفظ واالعتماد على الكتب، لكن إذا 
 .خشي من حفظه أن يخونه في وقت الحاجة فال بد من الكتاب

، وهو من أئمة هذا الشأن لما قدم سامراء وضعوه على منبر -رحمه هللا-علي بن المديني 
هو معروف من أئمة العلل، لما وضعوه على المنبر قال:  كما ،الكبار وهو من األئمة الحفاظ

ال يليق بمن يوضع في هذا المقام أن يحدث من كتاب، فحدث من حفظه فغلط في أول 
لذا نجد من يعيب على بعض الشيوخ أنه يعتمد على الكتاب أثناء الشرح ال وجه له،  ؛حديث

لكن إذا خشي؛ ألن  ،ذا هو األصلنعم إذا وجد حفظ متين ال يتزلزل وال يتأثر بالصوارف ه
بعض الناس لو يحرك الباب ضاع حفظه، صحيح، بعض الناس لو يسمع أدنى شيء يؤثر 

فاختلط، خالص صار ال يميز، اختلط ما عليه، ومن الرواة من ذكر في ترجمته نهق حمار 
غ من يعني الضبط كله ارتفع، وبعضهم سرق له مبل ختلط فيما بين يديه، اختلط انتهى،اهو 

ذا كانت الحافظة  المال فاختلط، وهذا مما يؤكد العناية بالكتاب، مع أن الحفظ هو األصل، وا 
 تسعف وال تتأثر بالمؤثرات فال يحسن لمثل هذا أن يعتمد على كتاب.

 قال: 
ن عــــــــر   ــــــــه وا  ــــــــرو  مــــــــن كتاب  ولي

 من حفظه..........................   ج
 ج

، إال ما دونه في هذا الكتاب يروي من كتابه؛ ألن ائ  ن عري من الحفظ يعني ما يحفظ شيإ
 اب أحد نوعي الضبط.ضبط الكت

ن عــــــر    .........................وا 
 

 مـــــــــن حفظـــــــــه فجـــــــــا ز ل كثـــــــــر   
 

ألن منهم من يقول: ال يروي من كتابه إال إذا كان يحفظ، يحفظ ويكتب يروي من الكتاب ال 
يعني  "فجا ز ل كثر"حفظ فمثل هذا يمنع بأس، أما الرواية من الكتاب دون شيء من ال

ما  ،االعتماد على الكتاب فقط، بل بعضهم جعل الرواية من الكتاب أضبط وأتقن من الحفظ
تب وقوبل على األصل شك أن الكتاب ال يتغير إال إذا طرأ عليه التغيير، يعني إذا كُ  هفي
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فظ، وأما الحفظ فقد يخون في أشد انتهى، إن طرأ عليه ما يغيره حينئٍذ يتطرق إليه الخلل كالح
 نسيان.لفي أحلك ما يحتاج إليه؛ ألن اإلنسان عرضة، واإلنسان محل ل وأالحاجة إليه، 

وأنها ال تجوز الرواية من يعني يذكر عن أبي حنيفة المنع،  "..."وعن أبي حنيفة المنعقال: 
 الكتاب.

ــــــــــك والصــــــــــ    ..................................ك ا  يد ني وا  اعــــــــــن مال
 ج

ومن أئمة هذا الشأن، ومن حفاظ الحديث، يعني لو منع الرواية من  ،يعني مالك نجم السنن
نما يُ  ،الكتاب مع أنه ال يمكن أن يحدث بنفسه قرأ عليه، هذا المعروف عن اإلمام مالك، ال وا 

نما يُ  ي حنيفة قرأ عليه بطريق العرض، لكن مثل أبيمكن أن يقرأ على أحد أو يحدث أحد، وا 
 ؟نعم سألة...، هذا م...وكالم أهل العلم في حفظه ،يمنع الرواية من الكتاب

 طالب: مالك ما كان يعرو عليه عن ظهر قلب 
إشكال أن يشترط مثل هذا مالك؛  ههو، وما في اوال يحدث أحد   ،المقصود أنه ما يقرأ على أحد

ني على أهل الحديث، المسألة مسألة رف بالتحري والتشديد، أبو حنيفة قد يشترط هذا يعألنه عُ 
حكم شرعي، هل نقول مثل ما قيل في األصوليين من الغزالي والرازي واآلمدي واإلسفرائيني 

-كر أبو حنيفة كر رأي أبي حنيفة يعني ذُ ذُ مدخل لهم في هذا الفن؟ .... ما  وغيرهم أنهم ال
تاب وهذا وضعه؟ نقول: من الك: إنه كيف يمنع من الرواية بسوء الحفظ، هل نقول -رحمه هللا

ألن المسألة مسألة حكم شرعي وهو من أهله، اإلمام األعظم يسمونه، يعني على  له أن يمنع؛
مر التاريخ وأتباعه أكثر من أتباع غيره من األئمة، المسألة مسألة حكم شرعي له أن يبدي 

أبو بكر - ني"وعن أبي حنيفة المنع ك ا *** عن مالك والصيد  رأيه في هذا الحكم، 
  وا  ا" -الصيدالني

 رأى ســــــــماعه ولــــــــم يــــــــ كر فعــــــــن
 مــــــع أبــــــي يوســــــف ثــــــم الشــــــافعي 

 

ــــن الحســــن  ــــال اب ــــع وق ــــان  المن  نعم
ـــــــــــالجواز الواســـــــــــع   ـــــــــــرين ب  وا كث

 ج

إذا رأى سماعه في كتاب، كتابة التسميع التي سبقت، اطلع على كتاب لزميله فوجد اسمه  
ودون اسمه ضمن الحاضرين،  ،اب على الشيخمذكور في الطباق، أنه حضر قراءة هذا الكت

شرح  سماعه لكنه لم يذكر، نسي أنه حاضرفتح الكتاب وجد اسمه من ضمن السامعين، رأى 
ال ما له أثر؟ أو نقول: ما دام أثبت  هذا الكتاب أو رواية هذا الكتاب، له أثر في الرواية وا 

 فيمن سمع هذا الكتاب على الشيخ يروي، قال:
................................... 

 ج  رأى ســــــــماعه ولــــــــم يــــــــ كر فعــــــــن

 ................................وا  ا  
 نعمان لمنع........................

 ج
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ن يمنع مثل هذا من ن الكتاب المجزوم بروايته له فلئيمنع الرواية م نعمان أبو حنيفة، إذا كان
 باب أولى.

الصاحب الثاني - مع أبي يوسف -الحسن الشيباني بنصاحبه، محمد – "وقال ابن الحسن
يعني وهذا مما يختلف فيه أبو حنيفة مع  "...وا كثرين بالجواز ثم الشافعي*** -ألبي حنيفة

من أهل  "وا كثرين" ،وأبو يوسف والشافعي كلهم من طبقة واحدة ،صاحبيه محمد بن الحسن
اق فهو ممن يروي هذا الكتاب عن هذا ما دام أثبت اسمه في الطب "بالجواز الواسع"العلم 

 أو قرأ الكتاب. ،الشيخ الذي قرئ عليه الكتاب
، يعني هذا كتاب كامل اال يذكر منه شيئ   يعني هل لإلنسان أن يروي شيئ ا "بالجواز الواسع"

ال حضر  ي ما يدر  ال سمع وا  وجد اسمه من الحاضرين ، لكنه ما يذكر منه شيئ اهل هو رواه وا 
 ؟.. نعموممن سمع. في القراءة،

ا إ ا كان المسمو  ثم أراد تحدي  الكتاب  ،وتقدمي به العمر ،  في أول الطلبطالب: خصوص 
 ..قد ينسى يا شيخ من سمع عليه من الشيو ، لكن إ ا كان يا شيخ.

 هذا ما حدث إلى اآلن، هذا ما بعد حدث.
أو درسه على  ،يضب  الحفظ لكنه ينسى أنه سمعه على ف ن أو ف ن من النا طالب: 

 العالم الف ني والعالم الف ني.
يعني كما لو كان ضبطه في كتاب، قد ينسخ الكتاب بنفسه يقابل بنفسه ثم ينساه مع طول 
الوقت، فإذا أجيزت الرواية من الكتاب كما هو قول الجمهور تجوز مثل هذه الصورة؛ ألن 

بله باألصل ضمن الرواية، فإن حفظ وقا ،اإلنسان إذا كتب الكتاب الذي سمعه على هذا الشيخ
 إن لم يحفظ اآلن ضبط الكتاب موجود. ،فنور على نور

................................... 
ن يبــــــــــــب وغلبــــــــــــي ســــــــــــ مته   وا 

 

ـــــــــــالجواز الواســـــــــــع    ـــــــــــرين ب  وا كث
 جـــــــازي لـــــــدى جمهـــــــورهم روايتـــــــه

 

ن يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة  ؟ين ضيعهأري سرق منه، أو ضيعه، وال يد ،وا 
 جد ونسيه مدة طويلة ثم وجده.يقرأ فيه في المسجد ونسيه، رفعه على رف في المس

ن يبــــــــــــب وغلبــــــــــــي ســــــــــــ مته  وا 
  ج
 

 ................................... 
 ج
 

يعني غلب على الظن أنه ما أدخل فيه شيء أو نقص أو حذف منه شيء، يعني ما زور في 
بمن يدس في كتابه ما ليس منه، فإن ميز هذا يستمر على  الكتاب؛ ألن بعض الرواة ابتلي

ضبطه وروايته مقبولة، فإن لم يميز األصل من المدسوس من المزور من المزيد هذا يطعن 
فيه، هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص وجلس عنده مدة طويلة أو ضيعه، وضعه في مكان 

ن محفوظ ما يمكن يتطرق إليه خلل ونسيه، بحيث تمتد إليه يد غيره، أما إذا ضيعه في مكا
هذا ما فيه إشكال، لكن وضعه في مكان عام، يعني ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب يطالع 
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فإن غالب على ظنه سالمته من  ،فيه فنسيه، ثم بحث عنه ما وجده إال بعد مدة يتصفحه
 الزيادة فإنه تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء.

 جوده طالب: في حال عدم و 
 ين؟أ

  ...طالب: الكتاب ما رجع أو
 ؟ما رجع وهو ما يحفظ

 يجوز له الرواية  أو يحفظ شي  ا منه طالب:
من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خالص انتهى، من يعتمد  ضاع المروي،

 يبقى؟ ما يبقى شيء. ماذا ،على الكتابة انتهى ضبطه، ال ضبط حفظ وال ضبط كتاب
 ........طالب:
 نعم.

  ....طالب:....
  قال. هذا الذي 

................................... 
 رأى ســــــــماعه ولــــــــم يــــــــ كر فعــــــــن
 مــــــع أبــــــي يوســــــف ثــــــم الشــــــافعي 

 

 ..............................وا  ا  
ــــن الحســــن ــــال اب ــــع وق ــــان  المن  نعم
ـــــــــــالجواز الواســـــــــــع   ـــــــــــرين ب  وا كث

 

ويذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا  ،تاب بقلمهويحرر الك ،حتى من يعتمد على الكتاب
 الشيخ، وقابل النسخة باألصل، قد ال يحفظ وال حديث، قد ال يذكر معه وال حديث.

 ...فصر فيهنه مما استثني  نه يرو  عامة ما في ه ا الكتاب إ : إطالب: ف ن قال يا شيخ
ير للقلم األصلي، أو بخط مغاير هو إذا ميز انتهى اإلشكال، يعني إذا كانت الزيادة بقلم مغا

أن يقلد  اللخط األصلي وأمكن التمييز بدقة هذا ال إشكال، لكن بعض الناس يحاول جاهد  
الكتاب، يقلد الخط، يقلد الحبر، يقلد كذا، فيزيد فيه ويمسح ويطمس، بعض الناس مغرم بمثل 

باردة، ويكتب فقيل  على شاطئ نهر في ليلة اهذا، بالتزوير، وجاء في كتب األدب أن شخص  
مكان أدفأ من هذا المكان؟  هله: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا المكان؟ يعني ما في

فيما  يكتب مثله، بعض الناسشخص مرتعش يريد ، يعني امرتعش   افتبين أنه يزور خط  
يعني يتفننون، حتى أن بعضهم يحتال على بعض األمور بحيلة قال ابن يعشقون مذاهب، 

م عنها: إن إبليس ما كان يعرفها حتى سمعها أو رآها من هذا الشخص، ومع ذلك من القي
 .ومنهم من يكتب ما يضره ،الناس من يكتب بقلمه ما ينفعه

 فااااااااااال تكتااااااااااب بكفااااااااااك غياااااااااار شاااااااااايء
 

 يسااااااااااااااارك فاااااااااااااااي القياماااااااااااااااة أن تاااااااااااااااراه  
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ن يبب" يعني  ،مةبإعارة أو إجارة أو ضياع أو سرقة ثم يعود بعد ذلك وغلبة السال :كما قلنا "وا 
 صفحه ما في شيء، على وضعه السابق.ت

.................................... 
 مــــــــــــــــيالضــــــــــــــــرير وا  لككــــــــــــــــ 

 ج
 

 جـــــــازي لـــــــدى جمهـــــــورهم روايتـــــــه 
 ي  يحفظــــــــــان يضــــــــــب  المرضــــــــــ

 ج
 

يعني الذي يروي من الكتاب، ينسخ الكتاب، يقابل الكتاب على األصل هذا ما فيه إشكال، 
ومعه  ،ي الذي ال يقرأ وال يكتبم  ه ضبط الكتاب، لكن ماذا عن األُ يعني تواله بنفسه، فعند
 وكذلك الضرير ما يحفظ لكن عنده كتاب، قال:  ؟كتاب مكتوب بقلم غيره

 مـــــــــــــــيالضـــــــــــــــرير وا  لككـــــــــــــــ 
 ج

 ي  يحفظــــــــــان يضــــــــــب  المرضــــــــــ 
 ج

وثقة، ومع ذلك صاحب الكتاب حفظه من أن يعتدي عليه أحد  ايعني إذا كان الكاتب معروف  
 يتعرض لتحريف أو تغيير.أو 

يعني الكاتب المرضي يضبط ما سمعه من هذا الشيخ،  "يضب  المرضي *** ما سمعا"
 تجوز روايته.

ن كان األصل أنه فعيل بمعنى مفعول، كل  "والخلف في الضرير"يقول:  الضرير: األعمى، وا 
العوام أن  من به ضر يقال له: ضرير، لكن العرف خصه عندهم باألعمى، وعندنا في العرف

أقوى  في الضرير أقوى" -يعني االختالف- "والخلفالضرير القاصر، يعني ليس بتام العقل، 
له أي كتاب قال: هذا كتابك ما  أحضرمن األمي المبصر؛ ألن الضرير وال يحفظ يعني لو 

تاب لكن األمي الذي ال يقرأ وال يكتب لكنه يبصر إذا رأى الك ،يميزه عن غيره، ال يقرأ وال يرى 
 في أول األمر خالص يميزه عن غيره.

 يقول: 

 ......... والخلـــــــف فـــــــي الضـــــــرير  
 ج

ـــــوى و أ  ـــــه فـــــي البصـــــير  أق  ولـــــى من
 

يعني الخالف في الضرير أقوى، يعني بالنسبة لعدم الجواز، وأولى منه في البصير يعني 
 القول بالعدم.

 سم.



 
 

113 
 

683  
683 

 683 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 الرواية من ا صر: 

عععععععل  و   ععععععع و  ر  يع  عععععععأ   ن  م   ل  ب عععععععاق     ال   و  أ   ل  ص 
معععععع عععععع ه  ا ب ععععععم  عععععع م  اس  ععععععذ  أ   و  أ   ه  خ  ي  ش   اخ 
ععععععععر  البع  و   ب  و  يع ععععععععأ   ععععععععأ  ق ععععععععع   ان  س   ه  از  ج 
 ه  اب ععععععععععععع   ك    ه  ظ عععععععععععععف  ح   ف  ال  ي  ععععععععععععع ن  إ  و  
عععععععال    ععععععععح  ال  و   ن  ق  يع  ظ  م ععععععععع  تع ععععععععف   ن  س 

 

ععععععععععععععععل م ت   ز  و  ي  عععععععععععععععع ل  و   ه  ب عععععععععععععععع   ل  اه  س 
عععععع   ى ال   ع  ل عععععع ه  ن عععععع    ععععععأ  و   ر  و  ه   اذ   از  ج 
عععععععر  و   ععععععع ص  خم عععععععاإل   ع  م ععععععع خ  ي  الشم  ه  از  ج 
عععععععععع ه  ن ععععععععععم   س  ي  ل ععععععععععو    :ه  اب  و  ا ص ععععععععععو  أ  ر  فع 
ععععععععال   عععععععع  ع     معععععععع ف  ل  اخل   ك   ن  ق     يع عععععععع ن  م 

 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 "الرواية من ا صر" 

عرفنا أن الراوي ينسخ الكتاب ويقابله باألصل، فيكون بالنسبة له هذا أصل، وبالنسبة لكتاب 
أو المقابل به، يعني األصل الذي هو كتاب الشيخ، أو من الفرع  "وليرو  من أصر"شيخه فرع، 

 ،قابل على الفرع المقابل به، وعرفنا ما قاله القسطالني عن األصل اليونينية ثم الفرع أنه أوال  
 ثم وجد األصل بعد مدة طويلة.

 .فإنه يكون له حكم األصل الكتاب إذا قوبل بيد حاذق نبيهوعرفنا أن 
 و المقابــــــــر  أصـــــــر أمــــــــن  وليـــــــرو  

 

 بــــــــــــــه و  يجــــــــــــــوز بالتســــــــــــــاهر   
 ج

 -هم يعبرون بعدم الجواز- ما ينبغي لطالب علمال يجوز الرواية بالتساهل، يعني في عصرنا 
 ،ال يجوز التساهل؛ ألن حمل هذا العلم أمانة، فإذا روى ال من أصل وال من فرع مقابل عليه

أو  ،تاب مطبوع بمطبعة ال يوثق بهاوقل مثل هذا في عصرنا بالنسبة للمطابع، إذا روى من ك
ما عرفت باإلتقان والعناية هذا تساهل، لكن عليه أن يروي من نسخة موثقة سواء  كان 

 المخطوطة أو المطبوعة.
................................... 
 مما به اسـم شـيخه................. 

 

 و  يجــوز بالتســاهر  ................ 
................................... 

 ج

ا في هذه النسخة.الذي يروي عنه، يكو   ن اسم الشيخ موجود 
ـــــه اســـــمه شـــــيخه أو أ خـــــ ا  ممـــــا ب

 ج
 عنه................................   ج

 ج

 يعني نسخ منه وقوبل عليه
................................... 
   أيـــــــــوب والبرســـــــــان قـــــــــد أجــــــــــازه

 اعنــــــه لــــــدى الجمهــــــور وأجــــــاز   
 ورخــــــــ  الشــــــــيخ مــــــــع اإلجــــــــازه

 ج

 ،يعني هذا التساهل الذي ال يجوز في حال الرواية ال من أصل، أو فرع مقابل على األصل
نما الرواية من  وال فرع مقابل على األصل، يعني عندك إجازة  نفس الكتاب لكنه ليس بأصلوا 

يح، فتذهب في صحيح البخاري، يعني تنظر في سند شيخك ومن ينتهي إليه من رواة الصح
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للبحث عن نسخة رويت بهذه الرواية سواء  كانت مخطوطة أو مطبوعة، لكن كونك تتساهل 
نسخة من البخاري، أريد وهللا أروي البخاري أنا وتأخذ أي نسخة ذهبت إلى المكتبة وقلت: 

وهللا هذه أوضح حروف، يعني  ، تصفحت هذه الطبعات، قلت: العرضوا عليك عشر طبعات
كونها موافقة لرواية شيخك أو غير موافقة، هذا تساهل، هذا التساهل بالنسبة  بغض النظر عن

إما بزيادة حرف أو  ،يعني تقول: واحد بالمائة، هذا تساهل ؟الختالف الروايات كم تشكل نسبته
كلمة أو نقص حديث أو ما أشبه ذلك، إذا لم توافق الرواية، الرواية ال من األصل وال من 

يه هذا تساهل، لكن يبقى أن نسبة هذا التساهل يعني يمكن واحد بالمائة، الفرع المقابل عل
، أو رواية ابن كبيررواية السرخسي وجدت الفرق ما هو يعني لو قابلت رواية المستملي مع 

يقولون: رق يعني الخالف فيه واحد بالمائة، بالنسبة ألبي داود وجدت الف العبد مع ابن داسه
جازة، يعني تروي من الشيخ فتجبره باإلجازة، يجبر هذا الخلل مثل هذا الخلل يجبر باإل

باإلجازة، لكن يبقى أنه هل تتناول رواية الشيخ هذا الخلل أو ال تتناوله؟ فإذا كانت ال تتناوله، 
هذا في شيخ متصور أنه يروي البخاري بجميع رواياته، وأنت رويت عنه رواية أبي ذر، 

ذا هي برواية غير أبي ذر، إذا كان الشيخ فذهبت وأخذت لك نسخة من السوق  تباع وجدته وا 
يروي بجميع الروايات، أو كان من رواياته هذه الرواية التي وجدتها في السوق لكنك ال ترويها 

 مثل هذا باإلجازة؛ ولذا قال:عن الشيخ يجبر 
.................................... 

 جــــــــــازهأيــــــــــوب والبرســــــــــان قــــــــــد أ
 

 ..............وأجاز  ا ............. 
 هجــــــــاز ورخــــــــ  الشــــــــيخ مــــــــع اإل

 ج

لذلك في الرواية في حال  ؛الشيخ من؟ ابن الصالح، مع اإلجازة؛ ألن اإلجازة تجبر الخلل
التساهل في األخذ من الشيوخ، إذا كان يكتب أو ينعس، أو الشيخ ضعيف الصوت فيفوت 

ثم ما يفوت من هذا الشيء اليسير  ،بعض الكلمات على بعض الرواة األصل الرواية بالسماع
 يجبر باإلجازة.

ن يخــــــــــــالف حفظــــــــــــه كتابــــــــــــه  وا 
 الحفظ مـع تـيقن....................

 ج

ــــــــــرأوا صــــــــــوابه  ــــــــــه ف ــــــــــي  من  ول
................................... 

 

يعني أنت تروي عن الشيخ، كتبت نسخة فرعية عن نسخة الشيخ، وقابلتها بنسخة الشيخ، ثم 
ي في صدرك عما يوجد في وحفظته، ثم اختلف الحفظ الذحفظت الكتاب، يعني بعدما نسخته 

الكتاب، فالعبرة بالحفظ أو بالكتاب؟ إن كان حفظه من الكتاب نفسه من نفس النسخة فالعبرة 
ن ك  ان حفظه من نسخة أخرى فالمعول على الحفظ؛ ألنه هو األصل.بالكتاب، وا 

 ؟نعم
 طالب:.......

 أو كذلك، تكون الكتابة سابقة للحفظ.
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 على كل حال السابق منهما هو األصل.

ن ي خــــــــــــالف حفظــــــــــــه كتابــــــــــــه  وا 
 الحفظ مـع تـيقن....................

 ج

ــــــــــرأوا صــــــــــوابه  ــــــــــه ف ــــــــــي  من  ول
................................... 

 

 .أو تردد ما هو مع شك
 ...........................وا حسن

ـــــــتقن     ج  الجمـــــــع كـــــــالخ   ممـــــــن ي 
 ج

وقل مثل  "الذي في حفظي كذا، والذي في كتابي كذا"األحسن أن يقول عند روايته للحديث: 
ثم قال بعض الرواة  ،هذا لو اختلف مع بعض أهل الحفظ واإلتقان، روى الحديث من حفظه

 ،، يبين"الذي في حفظي كذا، والذي عند فالن كذا"، فيقول: "الصواب كذا"ظ المتقنين: الحفا
مع ما يخالفه و يعني بين ما في حفظه وما في كتابه، وبين ما في حفظه  "وا حسن الجمع"

 من الرواة الثقات الضابطين المتقنين.
 سم.

 الرواية بالمعنى:
ععععععععل  و   ععععععععل  ل  ت   و  ر  يع   م  ل ععععععععع  يع   ل   ن  م عععععععع اظ  ف 

 

عععععععأ   ععععععع   ل  ت   از  ج  عععععععاخل    ل   :ل  ي عععععععق   و  ن  ع   ر  بع 
 

عععععععب    :ياو  العععععععرم  ل  ق عععععععيع  ل  و   عععععععك    و  أ   ن ى ع   ا  
 

عععععععععععععععععغ  ا و  ل   و  ل  ع  م ععععععععععععععععع   م  ظ  ع     ال  ف ععععععععععععععععع ه  ر  يع 
 

 ظر  ح   ع  عىا ق  ط  ق   ف  ي  ن  ص   ال م يف   خ  ي  الشم و  
 ا   ب   أ   ك   ش  ك    ه  و  ن   و   قال  

 

والخالف فيها قديم ومتشعب، وبلغت كبار عند أهل العلم، الرواية بالمعنى مسألة من المسائل ال
البن الصالح والجمهور أن  اأو تزيد، فالذي مشى عليه الناظم تبع  ها إلى عشرة ياألقوال ف

ذا اختل شرط  الرواية بالمعنى لها شروط، فإذا توافرت هذه الشروط جازت عند الجمهور، وا 
 .امنها فإنها ال تجوز، ومنهم من منع مطلق  

 قال: 
ــــــــم    وليــــــــرو  با لفــــــــاُ مــــــــن   يعل

 مــدلولها............................   ج
 ج

وما يحيل المعاني، مثل هذا ال يجوز له أن يروي  ،هذا الذي ال يعرف مدلوالت األلفاظ
، هذا عليه أن يروي باللفظ؛ ألنه قد يغير اللفظ بلفظ آخر يتغير به المعنى، اواحد   بالمعنى قوال  

أما إذا اختلف  ،يعني مع اتحاد المعنى ال مع اختالفه ،ة مفترضة في الرواية بالمعنىوالمسأل
، فإذا كان الراوي المتصدي ألداء الخبر بغير لفظه ال اواحد   المعنى فإنه حينئٍذ ال تجوز قوال  

فإن هذا ال يجوز له أن يروي بالمعنى،  ،يعرف مدلوالت األلفاظ، وال يعرف ما يحيل المعاني
 .اواحد   قوال  

ــــــــم    وليــــــــرو  با لفــــــــاُ مــــــــن   يعل
 مــــدلولها وغيــــره....................   ج

 ج
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يعني الذي يعرف  "وغيره فالمعظم"من هو؟ الذي يعلم،  غير هذا القسم غير الذي ال يعلم
عامة أهل العلم على جواز  " يعنيفالمعظم أجاز بالمعنى"وما يحيل المعاني  ،مدلوالت األلفاظ

بمدلوالت األلفاظ وما يغير ويحيل المعاني،  المعنى بهذا الشرط: أن يكون الراوي عارف  الرواية با
 ،ثالثة ،والدليل على ذلك أن القصة الواحدة يرويها الصحابة اثنان "فالمعظم أجاز بالمعنى"

ظ مع اختالف هذه األلفا ن لفظ اآلخر، ويخرجها أهل الحديثكل منهم بلفظ يختلف ع ،عشرة
يخرج في البخاري في موضع في لفظ،  احديث واحد  ال البخاري ومسلم، تجد بما في ذلك

وعن ذاك الصحابي بلفظ آخر وهي  ،وموضع بلفظ آخر، وقد يروى عن هذا الصحابي بلفظ
 قصة واحدة.

يعني الواقع يشهد بجواز الرواية بالمعنى؛ وألنه لو كلف الناس الرواية باللفظ لتعطل كثير من 
ذا كان القرآن المضبوط المتقن السنن؛ ألن هذا ق د يستحيل في حق كثير من الرواة، وا 

ن يروى الحديث بالمعنى سبعة أحرف في أول األمر فلئ ،المحفوظ تجوز قراءته على أحرف
ألن بعض الناس يفهم من المعنى من باب أولى، لكن ال يحرف المعنى، ال يحرف اللفظ؛ 

هذا تحريف هذا، يعني قول القائل:  ؟!المعنىية بعنه على حسب فهمه، هذه روا ثم يعبر شيئ ا
بالمعنى على حد زعمه؛ ألنه فهم أن  هذا راوٍ  إلى شاة" -عليه الصالة والسالم-صلى النبي "

 ارواه بالمعنى إلى شاة، ومنهم من فهمه فهم   ة الغنم، "صلى إلى عنزة"العنزة العنز، يعني واحد
صلى هللا عليه - صلى إلينا رسول هللا ،ن قوم لنا شرفنح"أنه أراد بعنزة القبيلة، وقال:  :آخر
 يعني مثل هذا تسوغ له الرواية بالمعنى؟ ال يمكن، هذا ال يجوز باإلجماع. "-وسلم

ــــــر  أجــــــاز بــــــالمعنى وقيــــــر:   الخب
 ج

 ................................... 
 ج

س العادي، وال يجوز أن يجوز أن تروي بالمعنى كالم النا "ال الخبر"يعني هذا قول ثالث، 
عليه -؛ ألنه وحي، الرسول -عليه الصالة والسالم-تروي بالمعنى الخبر المرفوع إلى النبي 

ال ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى، يعني بمثابة القرآن، فال يجوز  -الصالة والسالم
تجوز  -يثالحد–قال: الخبر  ،ويجوز رواية ما عداه، ومنهم من عكس ،أن يروى بالمعنى

ديث، أما رواية كالم حاروايته بالمعنى، وغيره ال يجوز، لماذا؟ لشدة حاجة الناس إلى رواية األ
األمة بأمس الناس إن ما ضبطته اتركه، وما يترتب عليه شيء، أما بالنسبة للحديث الذي 

جوز رواية تعطل كثير من السنن، إذن ت ال يجوز إال باللفظ نهالحاجة إلى روايته، ولو قلنا: بأ
 ويعود إلى القول السابق. ،الحديث بالمعنى

 ..طالب:....
 .تي كالم ابن الصالح في المصنفاتسيأ

 ..طالب:....
 هي؟ ما
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 ..طالب:....
على جواز الرواية بالمعنى، وأنه إذا جازت روايته بلغة  إي نعم هذا مما استدل به الجمهور

 فظ، هذا من األدلة.أخرى جازت روايته بنفس اللغة مع اختالف في الل
  ..طالب:....

هذا متعبد بلفظها، األذكار قالوا: متعبد بلفظها، ومنهم من يقول: ليس كل األذكار  :قالوا إيه
يعني داللة النبي غير داللة الرسول، وداللة  ،لكنه في هذا الموضع له داللته ،بلفظها امتعبد  

يفوت علينا الداللة الزائدة المأخوذة  "لتورسولك الذي أرس" :، فقولنا"أرسلت"الرسول أخذت من 
 في حديث البراء. -عليه الصالة والسالم-ولذلك رد عليه النبي  ؛من النبي

اآلن الرواية بالمعنى إنما أجيزت  قد حظر" اقطع   -الشيخ ابن الصالح- "والشيخ في التصنيف
يحفظ ويضبط للحاجة، إجازتها إنما هي ألي شيء؟ للحاجة، يعني مع عدم الحاجة شخص 

نقول: ما يجوز يا أخي، هذا خالف األصل، إنما  !أرويه بالمعنىسالحديث بلفظه يقول: 
ي بمثل اللفظ جوازها لمن ال يستطيع األداء بالحرف؛ ألن المغير مهما بلغ من الدقة لن يأت

 مهما بلغ من البالغة الفصاحة لن يأتي بمثله. النبوي،
ول ابن سيرين هذا ال شك أنه يقطع باب الرواية؛ ألن جل والمنع وحسم الباب بالكلية كما يق

ألن يروى الحديث  هل هناك داعٍ  "في التصنيف"الناس ال يستطيع أن يستحضر اللفظ، 
 بالمعنى؟ يعني في المؤلفات؟

اآلن حديث مروي مدون بحروفه في  قد حظر" ا"والشيخ في التصنيف قطع  ابن الصالح 
وأردنا أن ننقله، ننقله  ،في المسند في غيرها ،في السنن ،في صحيح مسلم ،صحيح البخاري 

 اوموجود   اومضبوط   ادام مصنف   ابن الصالح يقول: ال، ما ؟في مصنفاتنا أو نستدل به بالمعنى
 .ألن العلة ارتفعت، العلة مرتفعة بين يديك في أي وقت تريده ال يجوز لك أن ترويه بالمعنى؛

يقول: كونك تروي البخاري  ،تنقل هذا المصنف أو تنقل منه ابن دقيق العيد يقول: فرق بين أن
الراوي عنك،  ثم غير ،بالسند إلى مؤلفه ال يجوز أن تغير؛ ألن هذا مصنف، ولو غيرت أنت

، اتنسخ الكتاب يجب عليك أن تنسخه حرفي   اسخ الكتاب، وكونك أيض  ثم غير الراوي عنه انم
تقول: ال وهللا هذه أفضل منها، يعني  ،ما تبدل لفظةال يجوز أن تغير ال بالمعنى وال بغيره، 

في رواية الكتاب أو في النقل منه ال يجوز، لكن إذا أردت أن تستدل بحديث بالبخاري 
احتجت إلى حديث في صحيح البخاري  -هذا كالم ابن دقيق العيد- الصحيح ليس بين يديكو 

كون حكمه الحديث بحروفه؟ أو يحدث حتى تقرأ وأنت ال تحفظه بحروفه، نقول: انتظر ال ت
ف بمدلوالت ار ال بد أن يكون الشرط قد توافر فيه، ع حكم الصدر األول قبل التصنيف، فقط

، مر علينا في الموطأ ...حدث األلفاظ، عارف بما يحيل المعاني، يعني ضابط اللفظ، لو مثال  
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قام شخص واعظ ف والمراد بها الوصل، -الكبة من الشعر-حديث معاوية في مسألة القصة 
وهذا حديث معاوية يقول: "إنما أهلكت بنو م وقال: ابتلي الناس بهذه القصات، وهذا كذا، وتكل

لكنه حرف معناه، لكن لو  ،بلفظهإسرائيل حينما اتخذت نسائهم القصة" اآلن هو أدى الحديث 
ستدل باب ما جاء في وصل الشعر، وا :رجع إلى األصل لوجد البخاري يترجم على الحديث

 به المتحدث هذا على خالف ما سيق من أجله، وما عرف من معناه.
وقال:  ،النقل من الكتب سواء  كان في الحديث أو في غيره ابن الصالح حسم الخالف في هذا

إذا كان في المصنفات ما يجوز تغييره، وابن دقيق العيد وافقه في صورتين: إذا أراد أن يروي 
هذا ال يجوز التغيير فيه، أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه الكتاب بكماله، أو ينسخه، 

 في االحتجاج فحكمه حكم الرواية من غير كتاب.و أو في العمل  ،في االستدالل
ونحن نشرح قلت: قال السخاوي كذا في معنى البيت، هل  إذا نقلنا عن كتاب، يعني لو مثال  

زت الرواية بالمعنى في الحديث أو نقول: إذا جايلزم من هذا أن أنقل قول السخاوي بحروفه؟ 
وأريد أن أنقل  ني إذا كان كالم السخاوي بين يدين تجوز في كالم الناس من باب أولى، يعفلئ

كالمه في الدرس أو في مصنف آخر واللفظ متيسر ال يجوز أن أغير، لكن أنت افترض أنك 
المتون وأنت تستحضر أقوال أهل من  افي غير بلدك وبعيد عن كتبك وأردت أن تشرح متن  

: قال ابن حجر في فتح الباري كذا، فإذا طبقنا ما نقلت إلى ما في العلم فيها، تقول مثال  
األصل يختلف، لكن المعنى واحد، الفكرة واحدة، وأنت عبرت عنها، هذا صنيع جمهور أهل 

المعزو إليها وجدت العلم، يعني لو طبقنا النقول التي في فتح الباري على ما في األصول 
الفكرة واحدة، اإلشكال في التعبير عنه،  ،هناك فرق كبير من حيث األلفاظ، لكن المعنى واحد

لكن  ،هذا في كالم أهل العلم بكثرة، يعني كونهم ال يتقيدون باأللفاظ، اآلن الباحثون يتصرفون و 
 .يذكرون أن هذا من الكتاب الفالني بتصرف

 ون: بتصر  لم يقو لف أنهطالب: ما عهد عند أ مة الس
 ؛ ألنه قال: ا، وال يقولون مثل هنا الذي عندنا إال نادر  ما يقولون شيئ ا

 و كمـــــــاأ وليقـــــــر الـــــــراو : بمعنـــــــى  
 

 قال................................ 
 

 ا، في سنن أبي داود كثير  "كما قال"رويت بالمعنى تقول: بالمعنى، أو  ،يعني إذا نقلت بالمعنى
لمعنى واحد، "، تقديره: احدثنا فالن وفالن المعنى"، أو "حدثنا فالن ابن فالن المعنى": ما يقول

 حتى "بمعن ى -معنىاليعني الذي يروي ب- "وليقر الراو   :-تعالىرحمه هللا -هنا قال الناظم 
، يشك في لفظه هل هو مما ضبطه وأتقنه ايعني إذا روى حديث   "أو كما قال"يخرج من العهدة، 

، وهذه درج عليها كثير من أهل "أو كما قال"ال يؤثر بالمعنى يقول:  اد فيه ونقص شيئ اأو ز 
، لكن الحاجة داعية إليها في رواية الخلف أكثر منها وجودها في كالم السلف نادر العلم، لكن

لتصرف كثر، يعني ما تجد إنسان ا في رواية السلف؛ ألن رواية الخلف الضبط عندهم قل، وا
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مرة يقرب،  "تخمط الجيالني"ولذلك تجده مثل ما يقول العوام:  ؛، نادر هذالنصوصيستحضر ا
 ومرة يبعد، ومرة، فيحتاج إلى مثل هذا لينبه السامع إلى أن هذا ليس هو اللفظ األصلي.

يعني مع إبهام بعض الحروف وبعض األلفاظ من الشيخ، يعني الشيخ قد  "ونحوه كشك أبهما"
سمع كلمة ال يدري هل هي على هذا الوجه أو على ففي سمعه ثقل، يسرع، أو يكون الطالب 

 ."أو كما قال"لكن سياقها يرجح هذا اللفظ، فيقول:  ؟هذا الوجه
 ......لكنه قلير في طالب:

 لف.ذكرنا أن هذا قليل في الس
 طالب:.......

رف فيها، يعني وهللا اآلية ما فيها خالف أنه يجب تالوتها بلفظها، وأنه ال يجوز تغيير وال ح
 ؟نعم عليها في الجملة من غير لفظها قد....لو ذكر ما يدل 
 طالب:.......

على كل حال األقوال لو رجعت إليها في كتب أهل العلم بلغت عشرة، لكن مردها إلى األقوال 
 الثالثة التي ذكرناها، نعم.

 أحسن هللا إليك.
 ا قتصار على بعو الحدي :

عأ   وأ نع  ام  ف ع ت      ال   ض  ع  ف  بع  ذ  ح  و    ز  ج 
 

ععي   ن  إ   ح  ي  ح  لصمععت   اذ    ه  ر  ص عع   ا اخ  م عع ن  ك 
 

ععععععععععه  ي تع  ذ  ا ل ععععععععععم ععععععععععو    ل ععععععععععه  ع  ف  ن  يع  أ   ة    
 

ععععععععععععععع  ا ق  ذ  إ  ا ممععععععععععععععأ    اب  بععععععععععععععو  اليف   ط  
 

عععععععععععععععععععععععو   ال   ع عععععععععععععععععععععععل   و  أ   ت م أ   ن  إ   و  أ     ز  م 
 

عععععف  نع  م   عععععذ   ع  ي ق عععععذ  المععععع ن  لى   عععععص   ه  ر  ك 
 

ععععععععع ف  ب  أ   ن  إ  ف ععععععععع  ه  ل ععععععععع   ك  ي   ل   ن  أ   از  ج 
 

ععععععععععفع    اب  ت   و اق ععععععععععذ   از  و  ال  عععععععععع إل و  ه 
 

ومن يرويه أو يستدل به ال يحتاج إلى الحديث بكماله، فيريد أن  ،الحديث قد يكون طويال  
الحديث بكماله؛ ألنه يقتصر على موضع الشاهد الذي يتحدث فيه، منهم من منع، قال: يسوق 

يتبين معناه إال به، لكن المحرر عند أهل  المذكور بأمس الحاجة إليه، وال قد يحذف شيئ ا
والمتقرر عندهم أنه إذا كان المذكور ال يحتاج إلى محذوف، كما لو كان المحذوف  ،العلم

ن المذكور المبقى حال، كل هذه ال يجوز حذفها؛ أل ،استثناء، ال يجوز حذفه، وصف مؤثر
  يتأثر بالمحذوف.

 جزأ وأبعو المتن فامنع  وح  َ 
 ج

ـــــــــــــم أن إو أ   و لعـــــــــــــالم ومـــــــــــــزأت
 

، أو أجز، أو إن اوال تختصر منه شيئ   يعني مطلق ا، اذكر الحديث بكماله أربعة أقوال، فامنع
؛ ألن روايته للحديث ال سيما إذا كان الحديث ال يوجد اومرة رواه ناقص   ايعني مرة رواه تام   تمأٌ 

جاز، بالشرط  اأن يرويه ناقص  ثم أراد  ، فإذا رواه كامال  عند غيره يتعين عليه أداءه كامال  
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المذكور عندهم، أو لعالم، يعني ال يجوز هذا إال لعالم؛ ألنه هو الذي يعرف بما يتأثر وبما ال 
 يتأثر.

القرآن قد تأتي اآلية طويلة، وأنت بحاجة إلى أن تستدل بها، هل تسوق اآلية كاملة أو تسوق 
وا   هللا تعالى: إذا أنت تتحدث عن األمانة وقلت: قال ؟موضع الشاهد م  َأن ت  دُّ ك  }إ نَّ َّللا َ َيأ م ر 

ذا تحدثت عن الحكم وعن هل يلزم أن تكمل اآلية؟  [( سورة النساء51)] اَ َماَناي  إ َلى َأه ل َها{ وا 
{ العدل ل  م وا  ب ال َعد  ك  َن النَّا   َأن َتح  ت م َبي   هل يلزمك أن تتحدث [( سورة النساء51)] }َوا  َ ا َحَكم 

 باب أولى؛ ولذا تجد الحديث مطوال   ؟ ال يلزم، والحديث في هذا مناتأتي بأول اآلية أو آخره
في موضع  اوتجده مختصر   ا في كتاب آخر، تجده مطوال  في كتابوتجده مختصر   ،في كتاب

آخر من الكتاب نفسه، وصحيفة همام بن منبه في مسند اإلمام أحمد مشتملة على مائة 
، وكذلك هقطع ما يحتاج منها في مواضع كثيرة من صحيح ،طعها البخاري وثالثين جملة، ق

مسلم، ما التزموا أن يذكروا الصحيفة كاملة، وهذا كثير عند أهل العلم، وسيأتي في قوله في 
 الباب األخير:

 أمــــــــــا إ ا قطــــــــــع فــــــــــي ا بــــــــــواب  
 ج
 

 ................................... 
 

هذا القول األول،  يعني منهم من منع مطلق ا "أو أجز"، لكن "وح   بعو المتن فامنع"
، بل ال بد أن يكون اوالثاني: منهم من أجاز، لكن ما يتصور أن منهم من يجيز مطلق  

يؤثر، إذا كان وصف له تأثيره بحيث  ؟المحذوف ال يؤثر في المذكور، يعني إذا كان استثناء
 يخرج ما عداه، فإن هذا ال يجوز البتة.

، اقتصر اوبرئت عهدته منه، ثم رواه ناقص   ايعني مرة رواه تام   تم"أجز *** أو إن أ   "فامنع أو
م ، يعني العال"أو لعالم"، اعلى بعضه وحذف البعض، ال سيما إذا رواه عند من سمعه منه تام  

 ل الرابع.وهو القو  ،ذاهيجوز له  الذي يميز ما يحذف وما ال يحذف
يعني  "مز  ا"وسمه بالقول الصحيح،  ،هذا القول األخير مز يعني ميز "ومز  ا بالصحي "

ر الحديث واقتصر يعني ال يصح إال إذا كان الذي اختص "بالصحي "أنه لعالم القول األخير 
 على بعضه عالم ا.

 ................إن يكــن مــا اختصــره
 عــــــن الـــــــ   قــــــد  كـــــــره منفصــــــ      ج

 ج

نما لكل امرئ ما نوى((يلزم أن تقول: وتسكت، ما  ))إنما األعمال بالنيات((تقول:  ألن  ))وا 
 افي الداللة على المقصود، كما أن الجملة الثانية أيض   مدلول الجملة األولى كافٍ المعنى تم، 
نما لكل امرئ ما نوى((لها داللة،   غير داللة الجملة األولى. ))وا 

 ................إن يكــن مــا اختصــره
ـــــــــه ـــــــــة أن يفعل ـــــــــ   تهم ـــــــــا ل  وم

  ج

 عــــــن الـــــــ   قــــــد  كـــــــره صــــــ   منف 
................................... 

 ج
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ا؟ ألن ليس لمن لم ترتفع منزلته عن التهمة أن يفعله، لماذا؟ ولو رواه مرة تام   ا ومرة ناقص 
ن رواه ناقص   ، إن رواه كامال  الرجل متهم قيل: نسي  اقيل: زاد في الحديث ما ليس منه، وا 

 قال:ب هذا النسيان، دح به بسببعض الحديث، وقُ 
ـــــــــة  ـــــــــ   تهم ـــــــــا ل ـــــــــهأوم  ن يفعل

 

 ن   يكملــــــــهأبــــــــى فجــــــــاز أن  فــــــــ 
 

كن يعني إن أبى إال رواية الحديث يجوز له أن ال يكمله؛ ألن القدر الذي يذكره متيقن منه، ل
  بالشرط السابق.

 أمااااااااااااااااا إذا قطااااااااااااااااع فااااااااااااااااي األبااااااااااااااااواب  
 ج

 فهاااااااااااااو إلاااااااااااااى الجاااااااااااااواز ذو اقتاااااااااااااراب   
 

ع الحديث الواحد في األبواب حسب ما تدل عليه كل جملة من اإلمام البخاري عادته أن يقط
ثم يسوق هذه الجملة لالستدالل على الحكم الذي ترجم به في هذا الموضع،  ،جمله يترجم لها

إلى أن يصل إلى عشرين  جملة الثانية، وفي الموضع الثالثوفي الموضع الثاني على ال
 .اين موضع  ، الحديث الواحد يقطعه في عشر اأحيان   اموضع  

 أمــــــــــا إ ا ق طــــــــــع فــــــــــي ا بــــــــــواب  
 

 فهـــــــــــــو إلـــــــــــــى الجـــــــــــــواز........ 
 

 ني هذا ما فيه إشكال فعله األئمة.يع
...................................  

 ج

 فهــــــــو إلــــــــى الجــــــــواز  و اقتــــــــراب   
 

، والقصة كاملة في جميع المواضع الذي ألن اإلنسان ليس بمطالب أن يذكر الحديث كامال  
ه فيها، يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع األول، ثم ساقها في يريد سياق

يصير  ماذاالعشرين،  ،الموضع الثاني كاملة، ثم ساقها في الموضع الثالث، ثم في العاشر
حيح، يعني يحتاج إلى أضعاف وقس على هذا كل األحاديث التي في الص ؟طول الكتاب

 ما هو عليه من مجلدات. أضعاف
 ..وسلم على عبدك ورسولك. هم صل  الل
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:

 
     



 
 

193 
 

693  
693 

 693 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (00) لحافظ العراقيشرح ألفية ا
 (لفاظ الشيوخأاختالف  -صالح اللحن والخطأإ - حان والمصحفالتسميع بقراءة اللَّ )

الكريم الخضير عبد :الشيخ  
 

. الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهالس  
نبينـا محمـد وعلـى آلـه  ،وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 لسامعين يا  ا الج ل واإلكرام. اغفر لنا ولشيخنا وااللهم 

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 ف  ح   َص م  ال  وَ  ن  ا  اللَّحَّ  ة  اءَ رَ ق  ب   ع  ي  م  س  التَّ 
ــــــــــــيَ ل  وَ  ــــــــــــاللَّ  ر   َ ح   افَ ح   َصــــــــــــم  ال  وَ  انَ حَّ
 ابَ  َ َكـــــــ ن  : َمـــــــه  ل ـــــــو  ي قَ ف ـــــــ  َ خ  د  َيـــــــفَ 
ـــــــا َ وَ  ـــــــ    خ  ـــــــأَ  ن  م   ب  ت ـــــــك  ال    َ  م  ه  اه  وَ ف 

 ج

ـــــــــــي  د  ى حَ َلـــــــــــعَ   ـــــــــــ ه  ث   ار  َفـــــــــــحَ ي   ن  أَ ب 
ـــــــالنَّ     َحـــــــفَ   اَبـــــــلَ طَ  ن  ى َمـــــــَلـــــــعَ  و  ح 
ـــــــد  أَ  ـــــــلتَّ ل   ع  َف ـــــــافَ  ف  ي  ح  ص   ب  أَ اد  وَ  ع  مَ س 

 ج 

 أ  طَ خَ ال  وَ  ن  اللَّح   َ ح  ص  إ  
ـــأَ  ن  ا   وَ  ـــَت ـــي ا َ ى ف  ـــلَ  ر  ص  ـــخَ  و  أَ  ن  ح   اَط

ـــــــــــل  حَ م  ال   ب  هَ    َمـــــــــــوَ  ـــــــــــي   نَ ي  ص       لَ ص 
ــــ ــــي اللَّ ف  ــــَنــــع  مَ ال   ف  ل ــــتَ خ  يَ   َ  ن  ح   ه  ى ب 
ـــــــــوَ  ـــــــــ ر  كَ    ي  ـــــــــان  جَ  اب  وَ الصَّ ـــــــــ اب   ا َ َك
ـــــــال  وَ  ـــــــب   ء  د  َب ـــــــو  أَ  اب  وَ الصَّ ـــــــأَ ى وَ َل  د  َس
ـــــل  وَ  ـــــ ي  أ  َي ـــــي ا َ ف  ـــــك  يَ  ا  َ َمـــــب   ر  ص   ر  ث 
ــــوَ  ــــ    ق  السَّ ــــ نَّ أَ  ى رَ د  ي  ــــ ن  م  ــــأَ     و  َف  ىَت
ـــــو  ح  حَّ َصـــــوَ   فـــــي َ  رَ ا دَ َمـــــ اكَ رَ د  ت  ا اس 

ــــ ــــ ه  تَ حَّ ص  ــــبَ  ن  م  ــــ و  ع  ــــ و  أَ  ن  ت  َم  د  نَ َس
ــــــــــحَ وَ  ــــــــــبَ وا ال  ن  سَّ ــــــــــتَ س  م  ال  كَ  انَ َي  ر  ك  ش 

 

ـــــق  فَ   ـــــرَ ي  ـــــكَ  ى وَ ر  : ي  ـــــ فَ ي  ـــــلَ غَ  اءَ َج  اَط
ــــــــي  وَ  ــــــــوَ  َرأ  ق  ــــــــوَ  اب  الصَّ ــــــــر  ا َ  وَ ه      َج
ب ه    ع  َمـــــــ اءَ َقـــــــب  ا اإل  و  ب  وَّ َصـــــــوَ  ـــــــب ي   َتض 

ــــــ ــــــك  أَ  ن  َع ــــــ ر  َث ــــــنَ     و  ي  الشُّ ــــــأ      ق   ا َ خ 
ـــــأَ وَ  ـــــإل  َل   اص  ـــــ َ ص  ـــــ ن  ح  م   د  رَ وَ  ن  ت  َم

ــــــــ ــــــــوَ  ن  اب  َك ــــــــحَ     ر  َح ــــــــر  بَ ي    َ     ي   ي  
ــــــــ ه  ب ــــــــ ــــــــبَ  اد  زَ ي  ــــــــع  يَ  دَ ع   اَتــــــــبَ ث  م   ين 

ـــــــــ ـــــــــ ه  ك َتاب  ـــــــــغَ  ن  م  ـــــــــيَ  ن  إ   ه  ر  ي      ر  ع 
 د  َمــــــــــتَ ع  ي   ن  َمــــــــــ ه  َتــــــــــبَّ ا ثَ  َ إا َمــــــــــكَ 
ــــــــــ ة  َمــــــــــل  كَ  ــــــــــأَ ي ف  ــــــــــَأل    ه  ل  ص   َفل َيس 

 ج
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    و  ي  الشُّ  ُ  ا  فَ ل  أَ      َ ت  اخ  

ــــحَ وَ  ــــ    ي  ــــك  أَ  ن  م  ــــ رَ َث  ع  م  َســــ خ  ي  َشــــ ن  م 
ـــــلَ ب   ـــــوَ  ظ  ف  ـــــى ال  مَّ َســـــوَ  د  اح       : َصـــــرَّ ك 
ـــــــيَ بَ   قـــــــا َ  ع  َمـــــــ و  أَ قـــــــاَل  ع  َمـــــــ ه  ان 
ـــــــي ا َبـــــــرَ تَ اق   ـــــــاللَّ ف  ـــــــيَ  م  َلـــــــ و  أَ  ظ  ف   ر  ق 
ـــــأَ ب   ـــــص  ـــــ خ  ي  ر  َش ـــــ ن  م  ـــــفَ  ه  وخ  ي  ش   ر  َه

 

ـــــــــت  مَ   ـــــــــع  مَ ب   ان  ـــــــــلَ ب   ى  َ َن ـــــــــقَ فَ  ظ  ف   ع  ن 
ــــع   ــــج  م   دَ ن  ــــ  النَّ ز  ي  ــــى  ع  مَ  ر  ق  ــــ   وَ  ن  َرَج
ــــــــــــوَ  ــــــــــــَم ــــــــــــاَ :ا وَ  َ ا وَ  َ  و  ع  بَ ا ب   ق

ــــــــلَ   َّ َصــــــــ ــــــــك  ال  وَ  م  ه  ــــــــقَ ت   ن  إ   ب  ت   ر  اَب
ـــي   ـــر  س  َتَم ـــه   اح  ـــع  َبَيان  ـــع  َم ي   م ي الَجم 

 ج
 

نبيناااا محماااد وعلاااى آلاااه  ،وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 أما بعد: ،وأصحابه أجمعين

 :-تعالى مه هللارح-فيقول الناظم 
 :هو مخالفة قواعد العربية فاي النطاق، وينقسام إلاى :اللحن "التسميع بقراءة اللحان والمصحف"

والمصحف التصحيف والتحريف قريبان من حياث  ،ولحن ال يحيل المعنى ،لحين يحيل المعنى
ومانهم ويشمل التحريف تغييار اللفاظ والمعناى، والتصاحيف يخاتص بااللفظ،  ،التغييرهو الغاية و 

وعلااى كاال  ،تغيياار الحااروف، والتحريااف فااي تغيياار الشااكلفااي ماان يفاارق بينهمااا بااأن التصااحيف 
هاذا  أو غيار نقطهاا وا عجامهاا ،فإذا غيرت صورة الكلماة أو غيار شاكلها ،جمعهما التغييريحال 

فمااا كااان  ،والتحريااف ال شااك أنااه واقااع بقصااد أو بغياار قصااد ،مؤلفااات كلااه تصااحيف، وألااف فيااه
الذين يحرفون الكلم عن مواضاعه، وماا كاان مناه بغيار  ،مشابه لفعل أهل الكتابمنه بقصد هو 

التصاحيف  وأقصد فإن هذا معفُو عنه إال ماؤثر فاي الحكام علاى الاراوي إذا وقاع التحرياف مناه 
 ،مان أن يكاون ثقاة إذا كثاره مناه هاذا ينازل فإنه مؤثر في الحكم عليه، بدال   ولو كان بغير قصد

 :-رحمه هللا-ال هذا خلل في ضبطه، ق
 وليحـــــــــــ ر اللحـــــــــــان والمصـــــــــــحفا

 

 علـــــــــــى حديثـــــــــــه بـــــــــــأن يحرفـــــــــــا 
 

فاي قراءتاه فيرفاع المفعاول وينصاب  الاذي يقارأ ويخطائ اللحاان والمصاحف الطالابَ  يحذر الشيخُ 
، هذا يحذر كل الحذر؛ ألن المعااني تتباع أو غير ذلك مما تقتضيه قواعد اللغة العربية ،الفاعل

 ، وال يصحف وال يحرف؛يقرأ قراءة سليمة من جهة العربية اخذ قارئ  ، فعلى الشيخ أن يتاإلعراب
 ،كلماة مكسارةالتجاده يقارأ  ه،عان كوناه مان حفظا ألنه يوجد في القراء وهو يقرأ من كتاب فضاال  

ذا وجاد طالاب  ،حاذرمثال هاذا الطالاب يُ  ا،ال يحسن إعرابها وال يحسان النطاق بهاا علاى وجهها وا 
آلن المتااداول عناد الشايوخ القااراءة ماان الرواياة وال مان القاراءة، ا مكانمان هاذا الناوع فااإن هاذا ال ي

ن كااان مصاادره الطالااب إال أنااه قااد ينسااب تجااد الشاايخ ال يهااتم بماان يقاارأ، ،عليااه إلااى  والخطااأ وا 
أن يارد كال  سايما إذا كثار ماا يساتطيع سيما إذا لم يرد عليه، بعض الشيوخ يمشاي ال ال ،الشيخ
سايما ماا  وقد ال تكون األهلية عند الشيخ أن يرد كل شايء ال ،لكن إذا قل ممكن أن يرد ،كلمة

يعناي بمنزلاة مان  وقاد يكاون الطالاب بمنزلاة يهااب الشايخ أن يارد علياه كال شايء، ،خفي إعراباه
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 ،قااد ينبااه إلااى بعااض األشااياء ،خياار وصااالح يهاااب الشاايخ ياارد عليااه كاال شاايءالعلاام والفضاال و 
مثل  ت التي تحفظسيما بعد وجود اآلال امع اللكن السامع ما يعذر، الس ،ويترك بعض األشياء

التسااجيل لاو ُساامع الطالااب يقارأ ويقااره الشاايخ الساامع مااا يعاارف وضاع هااذا الطالااب  ،هاذه األمااور
 .فعلى الشيخ أن يهتم بالطالب إنما يعرف الشيخ،

نااه فااي حااال : إوممااا قياال فااي تاارجيح العاارض علااى السااماع فيمااا تقاادم فااي طاارق التحماال قااالوا
الشيخ، وفي حاال  ، إما جهل من الطالب أو هيبةأخطأ الشيخ ما وجد من يرد عليهالسماع لو 
فإن الشيخ لن يتردد في الارد علياه، وهاذا هاو األصال، لكان  الطالب الذي يقرأ أخطأالعرض إذا 

 أفضال مان الشايخ يعناي بادون مبالغاة قاد يكاون  ،النااس ليساوا ساواء ،بعض الناس يكاون بمنزلاة
ب علياااه أن يااارد علياااه كااال عصااا، لكااان يعااارف أن الطالاااب هاااذا أخطاااأوالشااايخ ي ،بعاااض الطاااالب

؛ ألناه يفساد أكثار مماا يصالح، هاذا ، وال ياروي ال يقارأ ،شيء، فالذي يكثر منه اللحان هاذا ُيحاذر
فقاام واحاد مان الطالاب  ؟من يقارأ :ثم قيل ،فيما إذا غاب القارئ المعتمد عند الشيخ ايصلح كثير  

يار التصاحيف والتحرياف ماا تعاود يقارأ، ألن القاراءة تحتااج إلاى لكان كث -اجازاه هللا خيار  -مجتهد 
 :ولذا العربية الذي يأتي التنبيه عليها ؛تحتاج إلى عادة ،دربة

................................... 
 ج

 فحـــــــ  النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا 
 ج

الشاايوخ  يقاارأ كتااب المبتاادئين علااى ،يعنااي قااد يهااتم الطالااب بالعربيااة، ويتاادرج فيهااا علااى الجااادة
ذا  ويتقنهااا ويضاابطها ثاام يقاارأ مااا دون للمتوسااطين وللمتقاادمين يضاابط القواعااد عاان ظهاار قلااب، وا 

ذا قرأ في كتاب وأراد أن يعرب يعارب صاحيح  اسأل أعرب صحيح   ا، لكان إذا نطاق لكوناه لام ، وا 
ألن  ي؛ر يااة الااذين يقتصاارون علااى العلاام النظااوهااذا موجااود حتااى فااي مهاارة العرب يتعااود يخطاائ،

ومعرفاااة موقاااع الكلماااة مااان  ،جهاااة النطاااق الساااليم جهتاااين: ماااام بالعربياااة يفياااد الطالاااب ماااناالهت
الفائاادة األولااى وهااو النطااق الصااحيح إنمااا تااأتي أمااا ي يترتااب عليااه فهاام المعنااى، اإلعااراب، الااذ

 ين المتقناااين، الاااذين ال يفوتاااون شااايئ ا،وكثااارة القاااراءة علاااى العلمااااء المجاااودين الضاااابط ،باااالمران
اا ،للمعنااىماان فهاام الكلمااة ماان اإلعااراب، ومااا يترتااب علااى هااذا الموقااع ومعرفااة موقااع   اهااذا أيض 

يستفيده من يعنى بالعربية، قد يستفيد الطالب الفائدة الثانية وتفوته األولى، أما إذا أدرك األولى 
لان ينطاق إال بعاد معرفاة، ألناه  ؛فاإن الثانياة فاي الغالاب مضامونة اصاحيح   اونطق بالكلماة نطق ا

عرف موقاع الكلماة لكناه ينطقهاا خطاأ، هاذا عاادة مان لام يتعاود، الاذي لام يتعاود القاراءة لكنه قد ي
ذا علاااى طالاااب العلااام أن ولااا ؛إماااا ملحوناااة أو مصاااحفة أو شااايء مااان هاااذا ،ينطاااق الكلماااة خطاااأ

 .طالبهم لمتقنين الذين لديهم عناية بتربيةلقراءة على الشيوخ ايحرص على ا
 وليحـــــــــــ ر اللحـــــــــــان والمصـــــــــــحفا

 

 بـــــــــــأن يحرفـــــــــــا علـــــــــــى حديثـــــــــــه 
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دام من عادته اللحان والتصاحيف، وبعاض النااس  ألنه إذا نقل عنك لن ينقل على الصواب، ما
الناس يتفاوتون في هاذا  ،بغيره، كثير هذا في الناس يد شيئ ا فينطقمبتلى بسبق اللسان تجده ير 

كثار مماا إلاى الشايخ أ يءفيسا ،مثال هاذا إذا نقال فتاوى ماا يعتماد علاى نقلاه ،ن وواضحتفاوت بي  
 ،، قد يكاون رأي الشايخ فاي كثيار مان المساائل لايس بصاريحايحسن، فال بد أن يكون النقل دقيق  

نما هو إيماء كما هو في كالم أحمد كثير، وكثير من طالب العلم ممن يحضر عندنا يقاول  :وا 
ي نان؛ أللكن بطريق اإليماء يفهم الحاذق مان الطاالب الاراجح مان المرجاوح ،الشيخ ما يرجحإن 

أماا فاي تقريار  ،ه لقوته، هذا في الكاالم العااديا وأشير إلى ما عد ،آتي بالقول الراجح وأكد عليه
ي يسااوق الكااالم علااى غاايب، طالااب العلاام الااذي ال يفهاام مااذاهب أهاال العلاام فهااو معااروف المسااألة

 : إن الشيخ يقول كذا.ويسمع كلمة قد تكون في قول مرجوح وغفل عما عداها وقال عواهنه
................................... 

 

 وماااااااااااااا آفاااااااااااااة األخباااااااااااااار إال رواتهاااااااااااااا 
 

يفهام  احاذق ا بل ال بد أن يكاون الناقال فمثل هذا ال يؤمن في النقل وال يصلح للقراءة وال للرواية،
 .ويتقن ما يقرأ ،ما ينقل

 وليحـــــــــــ ر اللحـــــــــــان والمصـــــــــــحفا
 فيـــــدخ  فـــــي قولـــــه: )مـــــن كـــــ با(

 

 علـــــــــــى حديثـــــــــــه بـــــــــــأن يحرفـــــــــــا 
.................................. 

 

فليتبااوأ  ا))ماان كااذب علااي متعمااد   :-السااالمعليااه الصااالة و -اللحااان والمصااحف فااي قولااه  ياادخل
يعناي ماروي عان أهال العلام أن اللحاان يادخل  ،وهذا قاله كثيار مان أهال العلام مقعده من النار((

صالى هللا علياه -ي ألعمااَل بالنياات كاذبت عان النبا: إنما امن كذب، يعني إذا قلت :في حديث
 كذلك. أو حرفتَ  أو صحفتَ  ،ما قال هذا ،-وسلم

 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................
  ج

يعناااي ال ياااتم فهااام الكتااااب  ،يجاااب تعلااام النحاااو لمااااذا؟ ألناااه ال ياااتم الواجاااب إال باااه فهاااو واجاااب
ماا هاو واجاب علاى الكفايااة،  ومناهعلام ماا هاو واجاب علاى كال أحاد، معلاوم أن مان الو  ..والسانة

عين على فهم الكتااب والسانة فهم إال به، يعني ما يُ فمن وجب عليه يجب عليه أن يتعلم ما ال يُ 
 مااف جد في عصر الصاحابة،، قد يقول قائل: وهللا النحو ما وُ هيجب على طالب العلم أن يتعلم

ي لو بحثت عن كلمة لحن في نيع ،الصحابة ليسوا بحاجة ،حادث طارئ  تعلم، علمله داع أن يُ 
وهاو  هإلاى تعريفابحاجاة ليساوا  ،صاال  ا؛ ألنهم ماا يعرفاون اللحان أما تجدها أبد   القواميس القديمة

حاان يعنااي لهااا ليعنااي اللحااان والتلحااين واللحااان؟ ال نتعاارض لكلمااة  اجااود عناادهم، إذ  و مااا هااو بم
ن بعاض النااس يتعااظم األمار فقاراءة القارءان بااللح ،ولهاا مادلوالت اصاطالحية ،مدلوالت عرفياة
ذا قرأ تجده يلحان ،أعوذ باهلل من يدخل التلحين واللحن والغناء في القرآن ،وهو يقع فيه يرفاع  ،وا 

 ا العرفي.لماذا؟ ألنه أخذ الكلمة على معناه ،وينصب الفاعل ،المفعول
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نااص بعااض أهاال العلاام إلااى أن الااذي يلحاان فااي بعااض قراءتااه لألحاديااث أو يصااحف أو  :أقااول
ماا لاام  -السااالمعليااه الصاالة و -ألناه قاال علااى النباي  مان كااذب؛ :حارف أناه ياادخل فاي حااديثي

 يقل.
 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................

  ج
ياتعلم ماا يفياده، ماا ذكرنااه مان إصاالح  ؟يعني يجب عليه أن يتعلم النحو مااذا ياتعلم مان النحاو

ألن كثير من طالب  ؛م بمعرفة موقع الكلمة اإلعرابي، ويتدرج فيهوفهم الكال لسانه عن الخطأ،
درساانا األجروميااة والقطاار واأللفيااة وغيرهااا مااا اسااتفدنا  :العلاام يعنااي يتصااعبون النحااو، ويقولااون 

وقارأ علاى بعاض أهال العلام فصاار يكسار  ،ألنه قرأ هذا الكتب ؛هذا الذي يقوله اهو قطع   ا،كثير  
أنات اساتفدت  ،ماا اساتفدنا :فقاال ،هاه أكثار مان واحاد علاى الخطاأنب ، أو خطاب خطباةيرد عليه
فالتعلم كله خير، لكن ال يعني أن معنى  ،فاتتك الفائدة األولى لن تفوتك الفائدة الثانيةإن يعني 
 قوله:

 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................
  ج

لااب النحااو لاه، وخياار مااا يطبااق عاان تحصايل مااا طُ أن يفناي عمااره فااي تعلاام النحاو بحيااث يعوقااه 
قاارأت  ،يعنااي تعلماات األجروميااة ،كتااب إعااراب القاارآن :وهناااك كتااب اساامها ،نالقاارآ عليااه النحااو

ثام اعاارض  ،عارب الفاتحاةأ وأتقنتهاا  ،وراجعاات الشاروح ،وحضارت الشارح ،األجرومياة علاى شايخ
ن وهكااذا تسااتفيد فهاام القاارآ ،ثاام بعااد ذلااك أعطااه ماان يقومااه لااك ،إعرابااك علااى كتااب إعااراب القاارآن

ذا الفن الذي تصعبه كثيار مان وا عراب القرآن في آن واحد، وتكتسب الدربة في ه ،بهذه الطريقة
مااع  ميعنااي مثاال أحاديااث األحكااا ،يعنااي كااأنهم ياارون أن الفائاادة منااه ليساات قريبااة، لعلااما طااالب

 مااذا :لو تقول لاه لكن ،رامببلوغ الم اأحاديث أبواب الدين األخرى، يعني تجد طالب العلم مهتم  
 ما عناده ؟أو كتاب المغازي  ؟كتاب التعبير مثال   ؟عندك بكتاب االعتصام ماذا ؟عندك بالرقائق

ألنها عملية يحتاجها ويزاولها، مع أن الفقاه فاي الادين ال ياتم إال  ؛شيء، يهتم بأحاديث األحكام
 الب العلم أن يصرف لها وقت ا.عب طفإذا كانت الفائدة بعيدة يعني تص ،بمعرفة جميع أبوابه

 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................
  ج

وينظار فاي  ،يقارأ األجرومياة أوال   ،يعني طالب العلم يقارأ علاى الطريقاة المعروفاة عناد أهال العلام
ااا ،عرباااهألناااه ال يمااار باااه مثاااال إال ويُ  ؛شااارح الكفاااراوي وفياااه إتقاااان لإلعاااراب حاشاااية  اويقااارأ أيض 

وماا شارح باه، وا عاراب  ،القطار أالعشماوي فيها ضوابط وقواعد قد ال توجد في المطوالت، ثم يقار 
ن اقتصر عان  ،يستفيد فائدة كبيرة ،شواهده ثم بعد ذلك إن أراد أن ينظر في األلفية وشروحها وا 

طعام، يعني لو أن ل: إن النحو بالنسبة للكالم كالملح في األن العلماء قالوا ؛هذين الكتابين كفاه
، والصااافحة بااان يعااايش مطباااوع فاااي عشااارة أجااازاءلشااارح المفصااال، شااارح المفصااال ال ا أنبااارأطالب ااا
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الصاافحة الواحاادة ماان شاارح المفصاال  ،مفاارودة صااارت مثاال األجروميااة الواحاادة يعنااي لااو طبعاات
 ،فمثل هذا ال شاك أناه يعاوق عان تحصايل غياره مان العلاوم ،ألنه مرصوص تعادل األجرومية؛

ن كااان  لكااان مااع ذلاااك  ا،وتعاارض لكثيااار ماان اإلشاااكاالت فااي النصااوص مفياااد جااد   ،فيااه فائااادةوا 
أن من أفضال وساائل التحصايل اختصاار الكتاب، لاو أنات  الكن ذكرنا مرار   ،تحصيله فيه وعورة

ال رائاح يمين ا إلاى أبهاارائاح ، مسافر في نزهة ماثال   ال شاماال   اوا  ول: قاتالمقصاود أناك مساافر،  ،وا 
، إماا فاي أصاول الفقاه تأخاذ لاك اواحاد   اخذ كتاب ا ،وال أستطيع أن أراجع ،كتبين ع يدعأنا بوهللا 

أو فااي العربيااة تأخااذ مثاال شاارح المفصاال  ،أو شاارح مختصاار الروضااة ،شاارح مختصاار التحرياار
ن منااه فوائااد علااى األصاالتااو  ،وأناات عجاال أناات  ،ة يطلااع فااي مجلااددل مااا هااو بعشاار بحيااث باا ،دو 

افتارض  ،فاي نزهاة ،وهللا ضايعت :ما بين يديك كتب تقاول وأنت ،تفهم وتستفيد من هذا الكتاب
ال شاايء ومعااك كتاااب تسااتفيد اختصااار الكتااب ، فأنااك خرجاات لااك لماادة أساابوع فااي رحلااة بريااة وا 

فااي هاااذا الفااان أن تأخاااذ حاشاااية  بإمكاناااك ماااثال   يلتثبااات العلااام لااادى طالااب العلااام، يعنااا امهاام جاااد  
بادل ماا هاو  ،ص هاذا الكتاابخاع أن تلالصبان على شارح األشاموني علاى األلفياة يعناي تساتطي

فوائااد فااي هااذه الكتااب وفااي هااذه الحواشااي  ،مجلاادات فااي مجلااد تأخااذ منااه الضااروري  فااي أربعااة
 ون تصاار قلكاان أهاال العلاام ينظاارون إلااى الفائاادتين التااي أشاارت إليهمااا فااي مطلااع الكااالم في ،كثياارة

ال فالكتاااب  المختصااارةعلاااى الكتاااب  ل إشاااكاالت فاااي وحااا ،مطولاااة فيهاااا فوائاااد عظيماااة ودررالوا 
ومع ذلك تحصيلها في وقت الطالب بين كتبه وبين يدياه ماا يتعلاق بالكتااب والسانة  ،النصوص
 نه يعوقه عن تحصيل ما هو أهم منه.ال شك أ

 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................
  ج

ال الخفااي قااد ال  اجلي اا الحن ااساايما إذا كااان يتصاادى لنفااع الناااس أن يلحاان  يقاابح بطالااب العلاام ال وا 
 ،يخطاب ويكسار الكاالم ،ون حايسلم منه أحد، يقابح بخطياب أن يخطاب والنااس تماج الكاالم المل

 ولذا قال: ؛فعليه أن يعنى بهذا ،يرفع وينصب بدون قواعد وال ضوابط
 فحـــــــ   النحـــــــو علـــــــى مـــــــن طلبـــــــا  ...................................

  ج
"ياا ليُتهاا كانات القاضاية" قاال لملاك وهاو يخطاب قاال: الوليد بن عباد ا يذكر في كتب األدب أن

 احاديا ليتها تقوم القيامة وال يقوم و "قال:  -من إخوانه ،دري وهللا سموه نسيت اآلنا أم–حدهم أ
أسهل يعني عنده، يعني متاى ياؤمن جاناب  ،يلي أمر المسلمين يلحن مثل هذا اللحن في القرآن

 ؟ريفاللحن والتصحيف والتح
 :-تعالى رحمه هللا-قال الناظم 

 فـــــــواههم   الكتـــــــب  أخـــــــ  مـــــــن وا 
ـــــــع  د  أ   ج  ســـــــمع وادأب  اللتصـــــــحيف ف ف

  ج 
هااذا يقيااك شاار التصااحيف  ،والشاايوخ تلقااوه عاان شاايوخهم ،يعنااي أن تتلقااى العلاام ماان أفااواه الشاايوخ

اا يقارأ ألنك أخذت من أفاواه الشايوخ أ ؛والتحريف يخ ابان علاى الشامنات، يعناي أناا سامعت شخص 
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هاال هااذا أخااذ ماان أفااواه  "باان كهباالمااا يحتاااج نسااميه، يقااول: "ساالمة  ،-واحااد ماان الكبااار-باااز 
ساالمة باان كهباال  ؟عاان طالااب لااه عنايااة بالحااديث يعنااي هاال هااذا يليااق بطويلااب فضااال   ؟!الشاايوخ

كثياار ماان طااالب العلاام والمشااايخ حتااى بعااض الكبااار  "أيااوب"يعنااي تساامعون فااي  ،ساابحان هللا
ا ، كثيار إذا تلقينااه مان الشايوخ ؟لكان متاى نأخاذ هاذا الضابط ،بفاتح الساينهاو ي و ختيانيقول: الس 

كثيارة بالنسابة لمان فاألخطاء  ،من الشيوخ ؟ ألنه لم يتلقَ ة لماذاعدعدة وهو القَ شهر ذو الق  يقول: 
 يأخذ من الصحف؛ ألن الصحف ال تضبط كل شيء.

 فـــــــواههم   الكتـــــــب  أخـــــــ  مـــــــن وا 
ـــــــع  د  أ   ج  وادأب  ســـــــمع اللتصـــــــحيف ف ف

  ج 
 من كاان"قالوا:  اوقديم   ،مثابر على األخذ من الشيوخ ،مستمر ، حريص دائميعني خليك دؤوب

 شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه".
أماا إذا كاان يقارأ ساهل تارد  ،فاي كتااب ابعد هذا إصالح اللحن والخطأ، أنات وجادت خطاأ ولحن ا

ال ،هكذا خطأ الكن وجدته مكتوب   ،عليه ال ما تصحح؟ ؟ما تعدل تعدل وا   تصحح وا 
 و خطـــاأصـــر لحـــن تـــى فـــي ا أن ا  و 

ـــــ   ج  ـــــر: ي  ـــــف جـــــاء غلطـــــا ى رو فقي  كي
  ج

تاروي ماا فاي الكتااب ولااو  :قاال ، قاال باه بعاض أهاال التحاري والتشاديدروى يعناي مثال ماا جااء ُيا
لاو كاان  :وكأن هذا القائل يريد حسم مادة الهجوم على الكتب والتصرف فيهاا، يقاول أ ،كان خط

 ،ال تصااحح فااي الكتاااب لااى الخطااأ، لكاان مااع ذلااك بااين الصااوابع ، وارو  خطااأ اقاارأ علااى الخطااأ
علااى الصااواب  صااواب كااذا، وبعضااهم يعكااس يقااول: ارو  قاال كااذا فااي الكتاااب وال ،اروه كمااا هااو

لكن كم وقفنا في الكتب التي يزعم تحقيقها أناه قاال: كاذا فاي األصال  ،وبين أن في األصل كذا
كثيار مان التحقيقاات يجعلاون الكلماة المرجوحاة  ضاد ماا يقاول،ذا، والواقع وهو خطأ والصواب ك

 افحساام   ،نااه أصااوبأل ؛والمفتاارض العكااس ،فااي األساافل والصااواب علااى حااد زعمهاام فااي األعلااى
 لهذا الهجوم على الكتب والتصحيح قال:

 و خطـــاأصـــر لحـــن تـــى فـــي ا أن ا  و 
ـــــ   ج  ـــــر: ي  ـــــف جـــــاء غلطـــــا ى رو فقي  كي

  ج
لهنااد فااي مجلااد كبياار ساانة ألااف طبااع با ل مااا ُطبااعح المغيااث الااذي بأياادكم أو فاات ،روى كمااا جاااءُياا

باللغااة العربيااة باااالخط الفارسااي، الخااط الفارسااي الاااذي مااا تعاماال معااه بكثااارة  ،مائااة وثالثااةوثالث
يصعب عليه قراءة بعض الحروف، وتعب كثير من طالب العلم في قراءة هذه الطبعة مع أنها 

كتباة السالفية فاي المديناة طبعاوا الم ،مفقودة من عقاود، لكان احتساب مان احتساب وطباع الكتااب
، ضابط وتحقياق، وليتناا سالمنا عبد الرحمن محماد عثماان :مهوتولى تحقيقه شخص اس ،لكتابا

ويترجماه  ،يأتي إلى الحرف الذي لم يستطع قراءتاه بالفارساي ويرسامه كماا هاو ،الطبعة من هذه
لاااه عالقاااة بالحاااديث وعلاااوم  ماااا، ألناااه لااايس مااان أهااال هاااذا الشاااأن ؛يترجماااه خطاااأ ،باااين قوساااين

 ،كثيااارة علاااى هاااذا الشاااكل اوطباااع كتب ااا ،لكااان لاااه ارتبااااط بصااااحب المكتباااة وفعااال هاااذا ،الحاااديث
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الكلماة  حاذفواف ،الطبعاة ، معتمادين علاى هاذهبعد ذلاك االمقصود أن الكتاب طبع في لبنان أيض  
بادل ضابط  ،مساخ وتحرياف ا،ا األقواس وأبقوا االجتهااد، فجااء الكتااب ممساوخ  حذفو و  ،المترجمة

ة وبعاض العلمااء  بان صاخبر وتحقيق، فمن أهل العلم من أهل التحري مثل ابان سايرين وعباد هللا
 ،ويلاوح صاوابه عناد غيارك ،ألناه قاد يكاون خطاأ فاي نظارك ؛ه كماا هاويقول: ال تحرك شيئ ا خلا

هاذا الترجماة بالكسارة واليااء  "إذا لم تستح  فاصنع ماا شائت : "باٌب:يعني مثلما ذكرنا من األمثلة
 :طالاااب العلااام فيقاااول ، فيجااائتحااات الترجماااة بيااااء ))إذا لااام تساااتحي(( :وفاااي الحاااديث ،محذوفاااة

أو يكاون  ،فإماا أن تكاون الترجماة خطاأ فيضاع يااء ،ولام معاروف أنهاا تجازم ،أحدهما خطأ أكيد
والحاديث علاى لغاة  ،لفظ الحديث خطأ فيحاذف اليااء، وهاو ال يادري أن الترجماة علاى لغاة تمايم

 :لقافإذا صحصح أخطأ، وبياءين عند قريش،  ،بياء واحدة عند تميم )يستحي(وألن  قريش؛
 ...................................    ومـــــــــــ هب المحصـــــــــــلين ي صـــــــــــل   

 

 .صلحإذا كان خطأ يُ 
 وي قــــــــرأ الصــــــــواب وهــــــــو ا رجــــــــ       ومـــــــــــ هب المحصـــــــــــلين ي صـــــــــــل   

 

لكاان هااذا فااي  ""ي صــل   ** ويقــرأ الصــواب وهــو ا رجــ    ومااذهب المحصاالين يعنااي أهاال العلاام
 الذي ال يحتمل. هذا في الخطأ وا:قال، الخطأ الذي ال يحتمل

 فــــي اللحــــن   يختلــــف المعنــــى بــــه
ـــــــــ ـــــــــ كر الصـــــــــواب جانب   كـــــــــ ا اوي 

   ج

 وصــــــــوبوا اإلبقــــــــاء مــــــــا تضــــــــبيبه 
................................... 

 

ناه خطاأ ال يحتمال ؛ ألناه قاد يظصالحشاار فاي الحاشاية أناه أصالح، ويُ ن خطأ ال يحتمال يُ اإذا ك
ا.على األقلله وجه  الصواب وهو في الحقيقة صواب أو ن كان مرجوح    ، وا 

 فــــي اللحــــن   يختلــــف المعنــــى بــــه
 وصــــــــوبوا اإلبقــــــــاء مــــــــا تضــــــــبيبه    ج

 

ال ما  "بالنيات إنما األعمالَ " :يعني إذا قلت ،للحن الذي ال يختلف به المعنىا المعنى يختلف وا 
 ،يااهلكاان يضاابب عل ،مثاال هااذا يبقااى ،ولاايس لااه وجااه "إنمااا األعماااَل بالنيااات"يختلااف؟ هااذا لحاان 
 يعني في الحاشية. "ا"وي كر الصواب جانب  

ـــــــــ ـــــــــ كر الصـــــــــواب جانب   كـــــــــ ا اوي 
ـــــــى وأســـــــد ـــــــدء بالصـــــــواب أول  ج  والب

ــــــ     ــــــر الشــــــيو  نق  أ خــــــ ا عــــــن أكث
ـــــتن  ورد ـــــن م    وأصـــــل   اإلصـــــ ح م

 

القلب فاارغ مان  ،لطالبلي الحديث و تر  يعني أنت تقرأ الكتاب أو "والبدء بالصواب أولى وأسد"
 ا"فتمكنا اخالي ا اصاادف قلب ا" سامعماا يُ  لفالاذي يثبات فياه أو  ،كثير مان الطاالبالحديث بالنسبة ل

 ثم بعد ذلك أشر إلى الخطأ. ،بدأ بالصواب أولى وأسد: ايقول
ـــــتن  ورد  ج  ................................... ـــــن م    وأصـــــل   اإلصـــــ ح م

 

للكاااالم مااان رواياااة أو  ،يعناااي أصااالح اإلصاااالح أفضااال ماااا تصاااحح باااه الكتاااب ماااا جااااء للحاااديث
ماان روايااة أخاارى لهااذا الحااديث، يعنااي كمااا قااالوا:  تصااححهماان حااديث آخاار،  حهصااحتأخاارى، 
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طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، الحديث يفسر بحاديث، وهناا  لأفض
 .صلح الحديث من كتب الحديثيُ 

................................... 
 مـــــا   يكثـــــر  وليـــــأي  فـــــي ا صـــــر ب

 ج  ج

ـــــتن  ورد  ـــــن م  وأصـــــل   اإلصـــــ ح م
ــــــــر   ــــــــ    يبي ــــــــابن وحــــــــر   حي  ك

 
 ج 

تتركاه  -رضي هللا عناه-مثال  عن هريرة  :فيه اأنت وجدت كتاب  " في ا صر بما   يكثر   وليأي  "
جدت عن و يعني في صحابي اسمه هريرة؟ لو  ؟هكذا أو تكتب عن أبي هريرة؟ مثل هذا يحتمل

 ؛ ولذا قال:نه ابن جريجمعروف أيج جر  أو عن ،هريرة
 وليـــــأي  فـــــي ا صـــــر بمـــــا   يكثـــــر  

 كـــــابن..............................  ج  ج
 
 ج 

"جريج وابن جريج تكتاب ابان جاريج عن  :إذا قال كاأبي هريارة  كاابن ومثلاه كاأبي ماثال   ،"وحـر  
 .تذكر أبي هريرة

................................... 
ــــــــابن وحــــــــ  ج  ج ــــــــر  ك ــــــــ    يبي  ر   حي

 
 ج 

 ما يغير المعنى لو زدته.
................................... 
ــــدرى أن مــــن فــــو   أتــــى   والســــق  ي 

 ج
 
 

 ......................حيـــ    يبيـــر   
 بــه.................................

 ج

ابان جاريج والناساخ عان  :هريارة، الشايخ قاال ، لكان الناساخ أساقط أبااالشيخ قال: عن أباي هريارة
 أسقط ابن.

 والســـق  ي ـــدرى أن مـــن فـــو   أتـــى  
 ج

 
 

ــــــــزاد بعــــــــد يعنــــــــي مثبتــــــــا   بــــــــه ي 
 ج

صاالى هللا -كااان النبااي  :عاان عماارة عاان عائشااة ه:يعنااي لااو أن الشاايخ روى الحااديث علااى وجهاا
سااقطت عائشااة، يعنااي هاال كااان أُ  ،يخاارج رأسااه فأرجلااه وأنااا حااائض وهااو معتكااف -عليااه وساالم

عان عمارة  :فاإذا قلات ،احتماال هماا فيا ؟رأساه إلاى عمارة ن كان الرسول يخارجاحتمال أ ،الرسول
 ولذلك قال: ؛يعني عن عائشة :قل
 والســـق  ي ـــدرى أن مـــن فـــو   أتـــى  

 ج
 
 

ــــــــزاد بعــــــــد يعنــــــــي مثبتــــــــا   بــــــــه ي 
 ج

ذكر شاايخ مااا توجااد فااي األسااانيد ُياا اهاام يزياادون يعنااي ليبينااوا أن الزيااادة متااأخرة، يعنااي لااو كثياار  
يزيادون  ،-الدرس القادم إن شااء هللا- ى ما سيأتي الزيادة في نسب الشيخنسبة علالشيخ بدون 

 ،أو محماااد يعناااي ابااان جعفااار ،أو هاااو ابااان بشاااار ،قاااال: حااادثنا محماااد يعناااي ابااان بشاااار ،يعناااي
 فيزيدون نسبته بعد يعني وهو.  ،ألن الشيخ رواه إياه بدون نسبة ؛فيزيدونها

 ن غيـــــــــره إن َيعـــــــــر   كتابـــــــــه مـــــــــ    وصـــــححوا اســـــتدراك مـــــا در  فـــــي
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يضاايع و ون الكتااب تتااأثر مااع الوقاات، إمااا بأرضااة تأكاال أطااراف األوراق فااتعر  ،درساسااتدراك مااا 
أو غيااار ذلاااك مماااا تتعااارض لاااه  ،أو مجلاااد ،أو ساااوس ،أو مااااء رطوباااة، منهاااا بعاااض الحاااروف

وذهب من كل ساطر  ،نار احترق بعض الكتاب ،جاءت على طرف الكتاب وأكلت منه ،الكتب
 :يقول ،كلمة

 وصـــــححوا اســـــتدراك مـــــا در  فـــــي
   ج  صــــحته مــــن بعــــو مــــتن أو ســــند

 كتابـــــــــه مـــــــــن غيـــــــــره إن َيعـــــــــر    
 كمــــــــــا إ ا ثبتــــــــــه مــــــــــن يعتمــــــــــد

 ج
 ج

تااأتي إلااى زميلااك وتكماال نسااختك ماان نسااخته، لكاان قااد تكااون هااذا النسااخة فرياادة ال نظياار لهااا، 
الناااقص، وجاااءت أرضااة وأكلاات منهااا، وال بااد ماان اإلفااادة منهااا يلصااق عليهااا ورق، ويسااتظهر 

يقااال: لعلااه كااذا، إذا كااان المسااتظهر هااذا أهاال لااذلك؛ ألن ماانهم ماان قااد بلااغ إلااى حااد يسااتظهر 
ااا فااي كتاااب سااطرين ثالثااة، ويقااول: دعااه لااي حتااى أتمااه وأسااتظهر، ثاام إذا  األسااطر، تجااد خرم 
ا  جئتااه إذا بااه قااد عبااأ األسااطر الثالثااة، ثاام إذا وقفاات علااى نسااخة بعااد ذلااك تجااد الكااالم صااحيح 

األحول، يعني في مكانه، وقد يكون مطابق ا بالحرف، على حسب خبرة هذا الشخص، على أقل 
ويعنااي ممااا ُيااذكر فااي هااذا  كااان عناادي الطبعااة األولااى ماان تفسااير القرطبااي، وماار علااي  كااالم 
مشكل فيه خفاء، وعلقت عليه بسطرين، ثم وقفت على الطبعة الثانية فإذا بالتعليق بحروفه، أنا 

الطبعة الثانية، وهم ما وقفوا على نسختي، أحيان ا يقع الحافر علاى الحاافر، وهللا ما وقفت على 
قد يوفق اإلنسان إلى أن يقول ما يوضاح الكاالم بدقاة، فمثال هاذا الاذي بلغات باه المعرفاة يعناي 
يستظهر، أما يبقاى الكاالم محاذوف مان كال ساطر كلماة أو حارف كياف ُيقارأ؟! يعناي معنااه ارم  

منااه، لكاان ال بااد أن يكااون التصااحيح ماان نسااخة أخاارى إن وجاادت، وهااذا  الكتاااب، ال بااد ُيسااتفاد
ن ما وجدت فاالستظهار وله أهله.  أولى، وا 
 كمــــــــــا إ ا ثبتــــــــــه مــــــــــن يعتمــــــــــد    ج  صــــحته مــــن بعــــو مــــتن أو ســــند

 ج
 ج

يعني بعضهم قد يروي الحديث ويشك في كلمة، يتردد فيها لطاول العهاد، هال هاي كاذا أو كاذا، 
قول: ال األمر كذا، ويتساامحون فاي رواياة مثال هاذا، وفاي مواضاع كثيارة يسأل من يثبته فيها، ي

ـــرَّ مااان صاااحيح البخااااري: وثبتناااي فاااالن بكاااذا، وبعضاااهم يساااتدل لاااه بشاااهادة المااارأتين  }َأن َتض 
ــــَرى  ــــَداه َما ا  خ  ــــَ ك  َر إ ح  ــــَداه َما َفت  إذا ذكاااارت أحااااداهما األخاااارى وقبلاااات  [( سااااورة البقاااارة828)] {إ ح 

ا التذكير، فالنسايان للكلماة أو شايء مان هاذا ويثبتاه الثقاة مقباول، وناص علاى شاهدتهما مع هذ
 هذا أحمد وغيره.

 صــــحته مــــن بعــــو مــــتن أو ســــند
   ج  وحســــــــــنوا البيــــــــــان كالمستشــــــــــكر  

 كمــــــــــا إ ا ثبتــــــــــه مــــــــــن يعتمــــــــــد 
ــــــــــي أصــــــــــله فليســــــــــأل   ــــــــــة ف  كلم

 ج
 ج

ال إشاكال فيهاا، ال،  هذا التثبيت، حسنوا البيان يعني ما يأخذ الكلمة من فالن ويروياه علاى أناه
يقاااول: أناااا وهللا شاااككت هااال هاااذه الكلماااة أو تلاااك، وثبتناااي فاااالن ساااألت فالن اااا فثبتناااي وقاااال: إن 
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يساأل مان أهال الخبارة والضابط  "في أصـله فليسـأل"الصواب كذا، يعني المراد بهذه الكلمة كذا، 
الساانة، وهااذا ماان  واإلتقااان مماان شاااركوه فااي الروايااة فيثبتونااه فيهااا، وهااذا موجااود بكثاارة فااي كتااب

دقتهم حيث لم يروا دون بياان، يعناي الضارورة قائماة لرواياة هاذا الحاديث، الحاجاة قائماة لرواياة 
هذا الحديث قد ال يكون إال عند هذا الشخص، ثام بعاد ذلاك علياه أن يروياه فاإذا شاك فاي كلماة 

يعناي لاو وجاد  منه، أو في اسم راٍو فإنه يتثبت فيه من غيره مان أهال الحفاظ والضابط واإلتقاان،
في أصله كلمة ُكتبت وكاان يقرأهاا قاديم ا وال عناده إشاكال؛ ألن نظاره قاوي، فجااء بشاخص فقاال 
له: اقرأ لي هذه الكلمة، أو صورتها محتملة؛ ألن بعض الكلمات وبعض الكتاب يكتبون بعاض 

يخ الكلمات على أوجاه محتملاة، تقارأ هكاذا وهكاذا، فيثبات بهاا، يعناي عنادك رواياة فاي كتااب لشا
، ترويااه بالسااند المتصاال إلااى شاايخ اإلسااالم، فوقفاات علااى النسااخة األصاالية بخااط  اإلسااالم مااثال 
شيخ اإلسالم فعجزت تقرأها، كثير من الكلماات عجازت عنهاا، فجئات بخبيار مان الخباراء الاذين 
ال هاذا  ال هذه الجملة وا  لهم عناية ودربة في خط شيخ اإلسالم وقلت له: اقرأ علي  هذه الكلمة وا 

، على أن يكون ثقة، يعني كالذي يتجرم من لغة إلى لغة؛ -إن شاء هللا-سطر ما فيه إشكال ال
 ألنه قد يقرأ لك هذا الكالم خطأ.
 :-رحمه هللا تعالى-بعد هذا يقول المؤلف )الناظم( 

  اختالف ألفاظ الشيوخ
يث فااي وقااد يقااال الحااد ،-السااالمعليااه الصااالة و -معلااوم أن الحااديث مصاادره واحااد وهااو النبااي 

مناسبة واحدة وال يتعدد، وقد يتعدد بتعدد مناسباته، المقصود أن المصادر واحاد، وتجاد الحاديث 
ن ))الحاالل باي   الواحد الذي مخرجه واحد ُيروى بألفاظ مختلفاة، فماثال  حاديث النعماان بان بشاير:

))مشاااابهات((، ))مشااااتبهات((، مااااروي بألفاااااظ كثياااارة فااااي الصااااحيحين وغياااارهم  ن((والحاااارام بااااي  
وغير ذلاك، يعناي فاي ألفااظ كلهاا مروياة، هاذا مان اخاتالف ألفااظ الشايوخ، فتجاد  ))متشابهات((

المؤلف يروي الحديث عن اثنين أو ثالثة أو أربعة، األول له لفاظ، والثااني لاه لفاظ، والثالاث لاه 
لفاظ يختلاف مااع األول، قاد يختلااف ماع الثااني، يتفااق ماع األول فااي شايء، يتفاق مااع الثااني فااي 

كنهااا كلهااا فااي المعنااى الواحااد، وهااذا جاااٍر علااى مااذهب الجمهااور الااذين يجياازون الروايااة شاايء، ل
 بالمعنى.

ا؟ لفاااظ واحااااد، يجماااع الشاااايوخ أو يفاااارقهم؟  ااااا واحااااد  ال ياااذكر لفظ  المؤلاااف يااااذكر جمياااع األلفاااااظ وا 
ا، وقاد يكاون فاي لفاظ  يجمعهم، يقول: حادثنا فاالن وفاالن وفاالن، وفاي النهاياة يساوق متن اا واحاد 

مااا يختلااف ماان حيااث اللفااظ مااع لفااظ فااالن، ماان أهاال العلاام ماان يبااين صاااحب اللفااظ بدقااة  فااالن
بالحرف، وهذه طريقة اإلماام أحماد ومسالم صااحب الصاحيح، حادثنا فاالن وفاالن وفاالن واللفاظ 
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ا إذا لام يباين صااحب اللفاظ فاإن الحاديث يكاون  لفالن، حتى جزم كثيار مان أهال العلام أن مسالم 
 ن من نسب إليه روايته.متفق ا عليه باللفظ بي

اإلمام البخاري ما يبين، غالب ا ما يبين، يعني بين في مواضع يسايرة، لكان الغالاب أناه ال يباين، 
لكااان الحاااافظ ابااان حجااار يقاااول: "ظهااار لناااا باالساااتقراء أن البخااااري إذا روى الحاااديث عااان اثناااين 

ال البخاا ري ماا يباين، علاى أناه فاللفظ لآلخر منهما" هاو صااحب اللفاظ، يعناي هاذا باالساتقراء وا 
وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ لألول، 
فهاااذه قاعااادة أغلبياااة ليسااات كلياااة، يعناااي الغالاااب أن اللفاااظ للثااااني، بعضاااهم يفضااال مسااالم ا علاااى 

ظ أول ماا يحفاظ البخاري من هذه الحيثية مان أجال البياان، ويقاول: ينبغاي لطالاب العلام أن يحفا
مسلم ا، يعني مختصار مسالم ماا هام يحفظاون األصاول، ثام يزياد علياه زوائاد البخااري، هال هاذا 
العماال جيااد أو العكااس أفضاال؟ يحفااظ لفااظ البخاااري ويزيااد عليااه زوائااد مساالم؟ نعاام هااذا أفضاال 
بكثيااار، إذ ا كياااف نقاااول: هاااذا أفضااال ماااع أن مسااالم ا يعتناااي بصااااحب اللفاااظ والبخااااري ال يعتناااي 

 ب اللفظ؟بصاح
 طالب:......... 

، ال شااك أن -عليااه الصااالة والسااالم-نعاام ال يجاازم بااأن اللفااظ الااذي بينااه مساالم هااو لفااظ النبااي 
البخاري أكثر تحري ا وأكثار دقاة، وأنظاف أساانيد ومتاون، وماع ذلاك بياان مسالم هاو الحاديث رواه 

 يلازم أن يكاون هاو عن شيخين قال: هذا لفظ فالن، حتى لفظ فاالن الاذي باين فياه أناه لفظاه ال
اللفاظ النباوي، قاد يكااون اللفاظ الاذي أضاارب عناه، لفاظ الشاايخ الثااني الاذي مااا ذكاره هاو الموافااق 
للفظ النبوي، وهللا أعلم، وكون البخاري ما يبين المسألة مفترضة في رواة ثقات، روايتهم مقبولاة 

 وصحيحة، فليكن المعول على صحيح البخاري. 
 يقول: 

ـــر مـــن شـــ ـــ  مـــن أكث  يخ ســـمعوحي
 بلفـــــظ  واحـــــد  وســــــمى الكـــــر صــــــ 
 بيانه............................... 

ـــــــــ  ـــــــــع امتن  ـــــــــى    بلفـــــــــظ فقن  بمعن
 عنــــد مجيــــز  النقــــر معنــــى  ورجــــ 
................................... 

يقول: إذا روى الحاديث عان اثناين وبينهماا بعاض االخاتالف فاي األلفااظ ماع اتحااد المعناى ولام 
  وال يضر إطالق ا؛ ألنه ال يختلف المعنى، قال: على جواز الرواية بالمعنى، يبين هذا ماشي

ـــر مـــن شـــيخ ســـمع ـــ  مـــن أكث  وحي
 بلفـــــظ  واحـــــد  وســــــمى الكـــــر صــــــ 

 

ـــــــــ  ـــــــــع امتن  ـــــــــى    بلفـــــــــظ فقن  بمعن
................................... 

 

قاول الجمااهير حدثنا فالن وفالن وفالن ولم يبين صاحب اللفاظ إنماا المعناى واحاد يجاوز علاى 
 في صحة الرواية بالمعنى.

 عنــــد مجيــــز  النقــــر معنــــى  ورجــــ   ...................................
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 ................................... بيانه............................... 
ة، الماارجح بيانااه؛ ألن هااذا ماان التحااري والدقااة، والخااروج ماان العهاادة، إذا بااين خاارج ماان  العهااد

أحيان ا يرد في الساند عناد أباي داود: حادثنا فاالن وفاالن المعناى، وقاد يقاول: المعناى واحاد، فاإذا 
اقتصار علااى المعنااى فماراده واحااد، يعنااي مااا يختلاف بااين المعنااى فيمااا رواه فاالن عاان معنااى مااا 

ن اختلفوا في اللفظ.  رواه فالن، وا 
................................... 

ـــــــال أو ـــــــه مـــــــع ق  ج  مـــــــع قـــــــا  بيان

 ............................ورجـــــــ  
ـــــــــــــا  ـــــــــــــبعو  ا و ا وق  ومـــــــــــــا ب

 

يقاول: حادثنا قتيباة بان ساعيد ويحياى بان يحياى وأباو بكار بان  -هاذا موجاود عناده-أحيان ا مسالم 
ا قال:  أبي شيبة واللفظ لفالن وفالن قاال، أو اللفظ لفالن قال، يبين إن كان صاحب اللفظ واحد 

يبة قال، واللفظ لقتيبة ويحيى قاال، وأحيان ا يقول: حدثنا الثالثة: قتيباة بان ساعيد، قال، واللفظ لقت
ويحيااى باان يحيااى، وأبااو بكاار باان أبااي شاايبة قااال أبااو بكاار: حاادثنا، لماااذا يقااول هااذا؟ بعااض أهاال 
العلم يقول: إنه أعاد لفظ أبي بكر؛ ألنه هو صاحب اللفظ، يعني حدثنا قتيبة ويحيى وأباو بكار 

ة قال أبو بكار: حادثنا فاالن عان فاالن.. إلاى آخاره، فلمااذا يعياد أباا بكار دون قتيباة بن أبي شيب
 له مزية عليهما بأي شيء؟ بلفظه. ويحيى إال ألنه له مزية عليهما؟

ذا كااان صاااحب اللفااظ اثنااين  "مــع قــال أو مــع قــا " ا قااال، وا  يعنااي إذا كااان صاااحب اللفااظ واحااد 
ذا كانوا ثالثة قال: قال  وا.قال: قاال، وا 

................................... 
 ج  اقتربـــــــا فـــــــي اللفـــــــظ أو لـــــــم يقـــــــر  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــبعو  ا و ا وق  ومـــــــــــــا ب
 ص  لهـم........................... 

 

يعني قد يروى الحديث عن اثنين ويقول: واللفاظ مقاارب أو متقاارب أو تقاارب فاي اللفاظ، تقارباا 
 في اللفظ؛ ولذا وقال:

 ص  لهـم...........................   ج  لـــــــم يقـــــــر  اقتربـــــــا فـــــــي اللفـــــــظ أو 
 

وكل هذا لتصحيح الرواية بالمعنى، أو لم يقل تقارب في اللفاظ، ماا يحتااج أن يقاول: تقارباا فاي 
 اللفظ.

................................... 
 ج  بأصـــــر شـــــيخ مـــــن شـــــيوخه فهـــــر 

ــــــــر    ــــــــب إن تقاب  صــــــــ  لهــــــــم والكت
  يســــمي الجميــــع مــــع بيانــــه احتمــــر

 

يروي صحيح البخاري من طريق ثالثة من الشيوخ، وعرفنا أن عليه أن ينسخ صحيح البخاري، 
ويقابااال هاااذا المنساااوخ باألصااال، فاااإذا أراد أن ياااروي عااان الثالثاااة مااااذا يصااانع؟ إذا كاااانوا يلتقاااون 
بروايااة واحاادة عاان شاايخ واحااد الثالثااة يكتفااي بنسااخة واحاادة يقاباال عليهااا أصااول الشاايوخ الثالثااة، 

إن اقتصر على مقابلته على أصل واحد يروي عن الثالثة أو يروي عن صاحب األصال؟ لكن 
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اآلن يااروي البخاااري عاان ثالثااة ماان الشاايوخ وقلنااا: إنااه ال بااد أن ينسااخ الكتاااب، ويقاباال الكتاااب 
علاااى أصاااله، ماااا تقااادم هاااذا؟ فاااإذا روى عااان ثالثاااة إماااا أن ينساااخ عااان النساااخ الثالثاااة، ويقابلهاااا 

ى نسخة واحدة يقابلها باألصول الثالثاة، هاذا نساخ نساخة واحادة وقابلهاا بأصولها أو يقتصر عل
بأصاال واحااد ماان هااذه األصااول، هاال يااروي عاان الثالثااة أو يااروي عاان واحااد الااذي قاباال نسااخته 

 بأصله؟ نعم؟
 طلب:..........

 كيف؟
 طلب:.........

ي تحرياري مان كتااب، نحن انتهينا من الرواية باللفظ، األدب الشفوي هذا انتهينا منه، اآلن ياؤد
اآلن يؤدي تحريري عندنا قلنا: ال بد أن ينسخ األصل، وال بد أن يقابال علاى األصال كماا تقادم 
في أبواب مضت، يروي البخاري عن ثالثة، وقابل على أصل واحد منهم، وترك أصلين يقول: 

 يكفيني واحد أنا، نعم؟
 طالب:........

ا بزيادة ونقصان كما هو معلاوم، يعناي  إيه لكن هؤالء الثالثة كل واحد يختلف عن الثاني، أيض 
أبااو ذر يااروي البخاااري مااان طريااق ثالثااة، وقاااد يختلااف مااع بعضااهم، يعناااي روايااة أبااي ذر فاااي 
بعاض طرقااه عاان الكشاامهني مااع أنااه تجااد فروق اا بينااه وبااين الكشاامهني، فعلااى كاال حااال إذا كااان 

ه طريقاااه، فقابااال نساااخته التاااي ياااروي الحاااديث عااان ثالثاااة وافتااارض أنهااام ال يلتقاااون، كااال واحاااد لااا
انتسااخها ماان الكتاااب علااى أصاال واحااد ماانهم، هاال يسااوغ لااه أن يااروي علااى الثالثااة أو يقتصاار 

 على من قابل نسخته بأصله؟ 
 طالب: يقتصر.
 يقتصر؟ يقول:

................................... 
 ج  بأصر شيخ مـن شـيوخه............ 

 ابــــر  ..................والكتـــب إن تق 
................................... 

 

يعني دون البقية بأصل واحد فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، مع البياان، يعناي إذا أراد أن 
يحدث يقول: حدثنا فالن وفالن وفالن، الثالثة، مع مقابلته بأصل فالن، يعني يروي من كتاب 

ياار المقاباال، مااا أجازهااا الخطيااب وماان معااه فااالن وفااالن وهااو لاام يقاباال كالروايااة ماان األصاال غ
على أن يبين أنه ما قابل؟ هذا منه، فإذا بين وقال: ماع مقابلاة األصال بكتااب فاالن دون فاالن 
وفااالن، إذا بااين خاارج ماان العهاادة، فهاال يساامي الجميااع مااع بيانااه احتماال، هااذا مثاال مااا تقاادم ماان 

 الرواية في األصل غير المقابل، وهللا أعلم. 
 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،وسلم على عبده ورسولهوصلى هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (04راقي )عاللحافظ األفية شرح 
 - تقاديم الماتن علاى الساند - الرواية مان النساخ التاي إسانادها واحاد - الزيادة في نسب الشيخ)
 (.و نحوهأ قال الشيخ: مثله إذا

عبد الكريم الخضير :الشيخ  
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.
 خ  ي  الشَّ  ب  سَ نَ  ي  ف   ة  دَ ا  يَ الز   
ــــــوَ  ــــــ ن  إ   خ  ي  الشَّ ــــــ ي  أ  َي ــــــنَ  و  ع  بَ ب  ب  َس  
ـــــــفَ ب    َّ إ   ـــــــنَ  ر  ص  ـــــــو   و  ح  ـــــــع  يَ  و  أَ ه  ين   
ـــــــــأَ  ـــــــــ إ اا مَّ ـــــــــأَ  خ  ي  الشَّ ـــــــــالنَّ  مَّ َت ابَ َس  
ـــــــــــــك  ا َ  ـــــــــــــل   نَ و  ر  َث ـــــــــــــ ن  أَ  از  وَ َج م  تَ ي   

 

ـــــــن    ـــــــو  فَ  َم ـــــــه  َف ـــــــ  َ َق ـــــــتَ اج  وَ  د  ز  َت ب  ن   
ــــــــو  أَ  ــــــــ ئ  ج  ــــــــبَ ان  وَ  نَّ أَ ب  ــــــــع  مَ ال   نَّ س  ين   

ـــــــــ ـــــــــال   ل  وَّ أَ ي ف  ابَ هَ  َ َفـــــــــ    َقـــــــــفَ  ء  ز  ج   
ــــــ ــــــا بَ َم ــــــفَ ال  وَ  ه  دَ ع  م  َتــــــأَ ى وَ َلــــــو  أَ  ر  ص   

 

نبيناااا محماااد وعلاااى آلاااه  ،وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 أما بعد: ،وأصحابه أجمعين

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 الزيادة في نسب الشيخ

ذا الشايخ أن يقاول: حادثنا فاالن فهال لمان روى عان ها ،إذا كان الشيخ ذكر اإلسناد باسم مهمال
هو ما  ؟حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه :قال

ن كاناات هااذه الزيااادة إذا فعاال ذلااك فقااد زاد علااى مااا رُ  ،خااالف الواقااع هااو قتيبااة باان سااعيد وي، وا 
حادثنا " :ل اإلمام البخااري وكثير ما يقو  ،يختلف في هذا المهمل الكن أحيان   ،صحيحة وال تضر

 ،حمادمأنت ال تستطيع أن تحدد حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في الماراد بمحمد" ف
ألن جميااع شاايوخ البخاااري مماان اساامه  ؛صااحيح بااال إشااكال ،ي الخباارفاااخااتالفهم هااذا ال يااؤثر 

ر، لكاان فااي هااذا ال أثاار لااه فااي صااحة الخباا، تااردد فااي كونااه أحاادهممحمااد كلهاام ثقااات، الااذين يُ 
 :لكاان فااي التعيااين لااو قااال ،فهااذا ال أثاار لااه فااي صااحة الخباار ،يتااردد فااي كونااه أحاادهم ،التعيااين

يعناي  ،أو محماد بان يحياى ،أو محماد بان يوساف ،ابن بشار وه :حدثنا محمد هل لك أن تقول
ن ، أو أأو يعني ابان ساعيد ،ال أثر له، فكثير ما يأتون قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيدذهلي؟ ال

وال يزيااد علااى مااا قالااه الشاايخ، وال  ،د أن ينساابه بكااالم ماان تلقاااء نفسااهيااباان سااعيد حدثااه فير قتيبااة 
هل هو قتيباة بان ساعيد أو  ،ختلف فيهيعني شخص قتيبة ما يُ  ،شك أن هذا من دقتهم وتحريهم
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إال إذا جئاات  ،أشااكال أنااه لاايس لااك أن تزيااد هأمااا ماان يلتاابس هااذا مااا فياا ،مااا يلتاابس بغيااره ؟غيااره
 ه ابن فالن.أظن ا،أظنه فالن   :إذا قلت ،يء محتملبش

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
ــــــإوالشــــــيخ  ــــــبعو نســــــب   ي  أن ي ـــــــ  ج  ب ـــــــزد واجتن ـــــــ  ت ـــــــه ف    ب  مـــــــن فوق

حادثنا قتيباة بان ساعيد بان  :لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هل لك أن تقول: قال ييعن
ذا زاد ياأتي بماا يشاعر إناه مان ياد علاى ماا رُ ال يز أو ليس لك ذلاك؟ ال،  يفجميل بن طر  وي، وا 

 عنده ليوضح. عنده، زاده من تلقاء نفسه، من
ــــــإوالشــــــيخ  ــــــبعو نســــــب   ي  أن ي  ب

 ج  إ  بفصر  نحـو هـو................. 

ـــــــ  ـــــــزد واجتن ـــــــ  ت ـــــــه ف  ب  مـــــــن فوق
..................................   

 هو ابن فالن.
  طالب:........

: مساالم يعنااي لااو قااال مااثال   ،هااو هااو الشاايخ مااا بقااالٍ  ..،دام قااال آلن أنااه ماااكيااف؟ أناات تعاارف ا
عباار ؟ ألنااه شاايخه هااو الااذي يلماااذا ،هااو اباان ساايعد :يقااول مكاانباان سااعيد مااا يحاادثنا قتيبااة هااو ا

فماان يااأتي  ،قااال: حاادثنا قتيبااة اعنااه، وهااو الااذي ينساابه، لكاان ماان يااروي عاان مساالم لااو أن مساالم  
وهااذا صاانيع  ،أو يعنااي اباان ساايعد ،حاادثنا قتيبااة وهااو اباان سااعيد :بعااده يقااول: قااال اإلمااام مساالم

 .األئمة
أناات تحكااي مااا قالااه الشاايخ  ،فيكااون ماان تعبياارك أناات ،باان سااعيد حدثااهأن قتيبااة  "أو جــئ بــأن"

 .ت، فلك أن تزيد ما شئبأسلوبك وتعبيرك أنت
................................... 

 ج

ـــــــي  ـــــــأن وانســـــــبن  المعن  أو جـــــــئ ب
   ج

 ،ال ؟ن قتيبة بن سعيد حدثه: إقال ان مسلم  : إيعني هل يقال أسلوبك،دام ب قصود انسبه، ماالم
من تعبيرك أنت، أنت تحكاي ماا  ، فيكون هذا من تعبير من بعد مسلم، أن قتيبة بن سعيد حدثه

حديث تجده في أول الكتااب ال .......ت،بك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئقاله الشيخ بأسلو 
 ، ثام بعاد ذلاك يقلاصب قتيبة يأتي به سداسي ماثال  تجده في نس ،يطيل في نسب الراوي  ،ينسب

ن هاذا فاي الموضاع األول؛ ألناه و يلازم أن يكا ماع أناه ال ،إلى أن يقتصر علاى قتيباة شيئ ا فشيئ ا
أهال الحاديث ال يلازم أن يكاون البياان التاام فاي الموضاع األول ماع لصانيع  مان خاالل االساتقراء

ثاام  ،ويطنطنااون حولهااا أن يكااون البيااان فااي الموضااع األول ،التااي يساالكونها اآلن أن المنهجيااة
حال عليه، نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خطتك أن تترجم لألعالم المذكورين في الكتااب، يُ 

موضاع يمار باك، يعناي ماا تتركاه فاي أول موضاع بادون ترجماة ؟ في أول متى تترجم لهذا العلم
 ثاااني أو العاشاار أو العشاارين، هااذه منهجيااة مساالوكة عنااد الباااحثين،الموضااع الفااي ثاام تتاارجم لااه 
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كاااان فاااي الموضاااع األول أو الموضاااع  ءدام حصااال البياااان ساااوا ماااا :الحاااديث يقولاااون  لكااان أهااال
وفااي الموضااع  ،حاادثنا قتيبااة :يقااول فااي الموضااع األول اولااذلك نجااده أحيان اا ؛الثاااني أمااره سااهل

ولاذا  ؛المقصاود أناه باين فاي موضاع مان المواضاع ،يروهاذا ال يضا ،ماثال   االعاشر يذكره خماسي  
 :يقول

ـــــــــم النســـــــــبا  أمـــــــــا إ ا الشـــــــــيخ أت
   فــي أول الجــزء.....................   ج 

فااذهب األكثاارون ، حاادثنا قتيبااة باان فااالن باان فااالن أو غيااره ماان الاارواة :يعنااي فااي أو الجاازء قااال
 ،تحكاااي هاااذه النسااابة فأنااات ،نساااب شااايخه فاااي موضاااع ؛ ألناااه قاااال: فاااي موضاااع،لجاااواز أن ياااتم

أناات مااا زدت ففااإذا اقتصاار وأبهاام أو أهماال  ،تصااحب هااذه النساابة التااي ساامعتها ماان شاايخكسوت
يعني في  ،ل الجزءاوال يلزم أن ينسبه في جميع المواضع، وهذا مث ،هو نسبه في موضع ،عليه

 .أول الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فالن بن فالن بن فالن أو غيره من الرواة
................................... 

ـــــــــــــتم ـــــــــــــرون لجـــــــــــــواز أن ي    ا كث

 ..............................ف هبا 
 ................................... 

د يالعلاه ير  ،إنماا تاأتي باذلك علاى سابيل التاردد ،وال هاو ،وال بيعناي ،ال تزيد في النساب........ 
 كما هنا يقول: ،رى في طريق أخ اإال إذا وقفت عليه مبين   ،فالن

ـــــــــم النســـــــــبا  أمـــــــــا إ ا الشـــــــــيخ أت
ـــــــــــــتم  ـــــــــــــرون لجـــــــــــــواز أن ي  ا كث

  ج 

 فــــــــــــــــي أول الجــــــــــــــــزء فــــــــــــــــ هبا 
 ...................................   

 موضع ما يحتاج أن يكرره في جميع المواضع. في ألنه سمعه 
ــتم ــــــا بعــــــده والفصــــــر أولــــــى وأتــــــم    .............................أن ي   م

 

ن ساامعته ماان لفااظ الشاايخ فااي  (هوا)الموضااع تااأتي بالفصاال باا حتااى فااي هااذايعنااي  أو يعنااي، وا 
ن مااا جاااء ماان طريااق فااالن فأنااا أرويااه عاان : إنااه فااي أول الجاازء قااال لااكموضااع آخاار، يعنااي بي  

 ا،ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسامه مجارد   ،فالن بن فالن بن فالن نسبه كامال  
 قال:

 .................والفصــر أولــى وأتــم    ...................................
 

وهاذا  ،التي سمعها السامع أو المتلقاي أو اآلخاذ عان الشايخ النساب كاامال   حتى في هذه الصورة
 شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث. ال

 .... طالب:.....
لمااواطن التااي لاام يعنااي ال يمكاان تمييااز بعضااهم عاان بعااض فااي بعااض ا ،رهميااحماااد وغساافيان و 

فااي آخاار الجاازء السااابع ماان سااير  -رحمااه هللا-تمييزهااا فااي موضااع آخاار، الحااافظ الااذهبي جاائ ي
ا ،أعالم النبالء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان وابان زياد  ،ن ابان عييناةويتميز بها حماد، الثاوري م 

اا يسااتفاد هااي قاعاادة أغلبيااة ليساات كليااة، ومااع ذلااك  وعلااى كاال حااال ،فيرجااع إليهااا ،ن اباان ساالمةم 
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لهام  ،فاي آخار الجازء الساابع مان ساير أعاالم النابالء ،يستفيد منها طالب العلم ،منها فائدة كبيرة
أو  ،علااى كاال حااال حتااى لااو لاام نسااتطع التمييااز بااين ساافيان وساافيان ،طاارق فااي تمييااز المهماال

 مثل هذا ال يضر.  ،حماد وحماد كالهما ثقة ما يضر
 .طالب:.......

 .........إيه إذا أشكل تجتنب
 طالب:........

يعني ماا هاي  ،األغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان القاعدة :ال أنا أقول
إذا كااان بااين ساافيان  :مااثال   ؛ ألنااه حينمااا يقااولالقاعاادة الااذي ذكرهااا مااا هااي بكليااة ،بقاعاادة كليااة

 ،أقادم مان ابان عييناة ألناه ؛وأصحاب الكتاب الساتة أو أحادهم بيانهم راوياان فالغالاب أناه الثاوري 
ذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة  ألنه متأخر.  ؛وا 

 .طالب:......
، لعلاه إال إذا جااء بحارف الترجاي ،يبقياه كماا هاو ا،أما إذا كان فيه احتماال ال يجاوز إطالق ا، ال

ذا ، هاأو كذا، أما يقول: هو فالن أو يعناي فاالن هاذا ال يجاوز بحاال انه فالن  يقصد فالن ا أو أظ
 الشايخ ماا قاال: ،ال يذكر عن الشايخ ماا لام يقلاهلئ هذا من دقتهم ،الجزم بأنه قتيبة بن سعيد مع

حدثنا قتيبة بان  :هو ما قال ،وهو يقول: حدثنا فالن قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ،قتيبة بن سعيد
 سعيد.

  .......إ ا كان طالب: هنا جاء اإلشكال
 يخ ما قال: قتيبة بن سعيد. عرف القارئ أن الشيعني  :ال إذا قلت
 ... طالب:.....

دخل فيهااا ال يجااوز أن تاا ،أناات اآلن تحكااي كتااب مؤلفااة ومنسااوخة ومضاابوطة ومقابلااة بأصااولها
 :قاال الشايخ فاالن أنات تقاول: ،حدثنا قتيباة :كل الشيخ قال ،معرض الروايةفي لكن أنت  شيئ ا،

اللهام إال إذا كاان فاي  ا،ن التفسير أباد  حد يمنعك مأ هما في ،تفسيرك أنت ،قتيبة يعني ابن سعيد
 ؟الفاارق  رأياات ،تنسااخ كمااا هااي ،تزيااد وال تاانقص"هااو" وال الكتااب المصاانفة فااال تاادخل يعنااي وال 

 قرأ الباب الذي يليه.، افيالحظون مثل هذا
 .....طالب:..
 نعم.  ،ا ما هو بصعبهييعني الوصول إل ،معضلةليست  ؟بمشكلة ترى  ما هي

 
 د  اح  ا وَ هَ د  ا  نَ ي إس  ت  الَّ  خ  سَ النُّ  نَ م   ة  يَ ا  وَ الر   
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ــــــــــالَّ  خ  َســــــــــالنُّ وَ  ــــــــــ   ي ب  ت      َقــــــــــ اد  نَ س 
ـــــــــوَ  ه  ب ـــــــــ ء  د  َبـــــــــال   ب  َلـــــــــغ  ا َ وَ   ر  كَ    ي 

ـــــــي   ن  أَ  زَ وَّ َجـــــــ ـــــــع  بَ  دَ ر  ف  ـــــــب   اض   د  نَ السَّ
ـــــــع  ي   ن  َمـــــــوَ   ع  َمـــــــ اب  َتـــــــك  َد ال  نَ َســـــــ د  ي 

 

ـــــــد  ج  تَ   ـــــــ ه  د  ي  ـــــــف  ـــــــ ر   ي ك  ـــــــأَ  ن  ت  َم     وَ ح 
ــــــــ ــــــــا بَ َم ــــــــع   ه  دَ ع  ــــــــوَ  َم ــــــــك  ا َ وَ  ه  ب   ر  َث
ــــــــــ     د  َســــــــــأَ  اح  َصــــــــــف  اإل  َكــــــــــَ ا وَ     خ 
ــــــــآ ــــــــل  خ  وَ  ا َ َتــــــــاح   ه  ر  خ   ع  َفــــــــا رَ َمــــــــ اف 

 ج

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
هاذه  ،مالعلاى جُ  هناك نسخ يتداولها المحدثون تشاتمل "الرواية من النسخ التي إسنادها واحد"

روى بإساناد واحاد تُا ،تاي بعادها لعادم االرتبااطالتاي قبلهاا وال مكن استقالل كل جملة عنالجمل ي
ة عمار بان شاعيب عان أبياه عان فأو صاحي ،صحيفة همام بان منباه فمثال   ،يذكر في أول األمر

فاي  -رحماه هللا-ياأتي بهاا اإلماام أحماد  ،وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحد ،جده
يعني  ا،نسقي   اين جملة يسردها سرد  مائة وثالث ،ثم يسرد الجمل كلها اموضع واحد، يسوق إسناد  

ألناه لاو أراد  ؛بينماا أصاحاب الكتاب المؤلفاة علاى األباواب ماا يساوقونها كاملاة ،على نسق واحد
 ،أن يكررها في كل موضوع يحتاج إلى جملة منها صار الكتاب أضعاف أضعاف ما هو عليه

فاي جملاة فاي كتااب  ،اةفي جملاة فاي كتااب الزكا ،إلى جملة منها في كتاب الطهارة فهو يحتاج
، يعناي اإلماام كاملة ال يأخذها فهو يأخذ من جملها ،خرهآإلى  ..البيوع، جملة في كتاب الجهاد

، ؟ ألنااه يتاارجم بااالراوي الصااحابيلماااذا ،مااا عنااده مشااكلة أنااه يسااوقها كاملااة -رحمااه هللا-حمااد أ
 ،باي هريارة وانتهاى مناهفذكر في مسند أ ،مبني على المسانيد همسندألن  ؛يكررها مرة ثانية ولن

إنمااا يااذكرها فااي األباااواب  ،لكاان غيااره يااذكرها فااي مسااند ماان؟ مااا يمكااان يااذكرها فااي مسااند أحااد
 وفي الكتب الستة وغيرها، ،منبه معروف أنها مروية في المسند، صحيفة همام بن المناسبة لها

كيفيااة وكاال لااه طريقتااه فااي  ،لكاان سااردها فااي المسااند يختلااف عاان تقطيعهااا فااي الكتااب األخاارى 
وذكر أحادياث  ،ما يقول: عن همام عن أبي هريرة ااالقتباس من هذه النسخة، يعني مسلم غالب  

ثم ياذكر منهاا الجملاة التاي  ،كذا وكذا وكذا، عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث :منها قوله
 يحتاجها. 

صاالى هللا -البخاااري فااي مواضااع كثياارة، يقااول: عاان همااام عاان أبااي هرياارة قااال: قااال رسااول هللا 
ثم  ،صدر النسخة ،يذكر صدر الصحيفة ))نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة((: -عليه وسلم

هنااك مااا يقابال هاذا مااا اسامه الجماع، يعنااي  ،سامه التفرياقاهااذا  ،بعاد ذلاك يقتطاع منهااا ماا شااء
وهاااذه النساااخ التاااي تاااروى بإساااناد واحاااد فرقوهاااا  ،هاااذه الصاااحف ،األئماااة فاااي التفرياااق عملاااوا باااه

 :حاديث أباي هريارة يعناي ماثال   ؟فاي كال موضاع، لكان مااذا عان الجماع كرون اإلسناد كاامال  ويذ
))ماان صااام  :فااي موضااع آخاار غفاار لااه مااا تقاادم ماان ذنبااه(( اواحتساااب   ا))ماان قااام رمضااان إيمان اا

ة القاادر ماان قااام ليلاا)): فااي موضااع ثالااثغفاار لااه مااا تقاادم ماان ذنبااه((  اواحتساااب   ارمضااان إيمان اا
واإلسااناد واحااد، هال لااي أو لماان أراد أن يحاادث أن غفاار لاه مااا تقاادم ماان ذنباه((  اواحتساااب   اإيمان ا
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ا ؟يذكر اإلسناد مرة واحادة وينساق الجمياع ...، هاذه ومان قاام ومان صاام ا؟يعطاف بعضاها بعض 
يقاع  اولايعلم أناه أحيان ا ،الرواياة مان النساخ التاي إسانادها واحاد ،العكس مسألة تفريق، الذي معنا
فااي فااتح  وهااو جعاال الحااديثين واحااد أو العكااس، فتجااد مااثال   ،ب الحااديثإشااكال عنااد بعااض طااال

 .......الباري 
 .. طالب:.....

تاارى ماان أهاال  ،وبعضااهم جمعهااا ،مثاال الصااحف ، وُقطعااتدفعااة واحاادةه واحتمااال قااائم أنااه قالاا
 .مل الثالثالعلم من جمع الجُ 
 :التي إسنادها واحد، يقولمن النسخ نأتي إلى الرواية 

 ...................................  ج  ب ســــــــــناد قــــــــــ    والنســــــــــخ التــــــــــي
 

 .إسناد واحد ،يعني فقط
................................... 

 

 تجديـــــــده فـــــــي كـــــــر مـــــــتن أحـــــــو    
 

عليهاا  االقتصاارإذا أردت  ،يعني في كل جملة مساتقلة، تريادها فاي هاذه الترجماة "في كر متن"
ذكاار إسااناد صااحيفة همااام فااي  امااا تجااد البخاااري أو مساالم   تجاادد اإلسااناد تااذكره ماارة ثانيااة، يعنااي

 .ه في كل موضع يراد االقتباس من هذه الصحيفةيكررانال،  ،الموضع األول ثم تركه
 والنســــــــــخ التــــــــــي ب ســــــــــناد قــــــــــ   

 ج

 تجديـــــــده فـــــــي كـــــــر مـــــــتن أحـــــــو    
 

 ة همام يفبها يا شيخ مثر صح طالب: ه ه يمثر
 إيه. 

 ملة واحدة  ها جييرو  لو صار طيب يا شيخطالب: 
  ؟ينأ

 الصحيفة. طالب: 
لكان البخااري ماا يساتطيع أن يساوق مائاة  ،هي اآلن على وضعها فاي مساند أحماد جملاة واحادة

 عن غيرها.  اتام   وثالثين جملة كل جملة مستقلة استقالال  
لكــن فهمــي يــا شــيخ مــن ك مــك أنــه فــي حــين قطــع بعــو الجمــر أو اختيــار بعــو طالــب: 

 ند مرة أخرى. الجمر يلزم  كر الس
 وتجديد السند.  ،تجديده ،هذا ذكره الشيخ
 ختل  الك م بعضه ببعو حدي  بحدي  أو كتاب بكتاب. طالب: لكن ما ي

 وذكر قطعة في كتاب البيوع.  إال ذكر قطعة في كتاب الوضوء،
 ه ا صنيع البخار  طالب: 

 ؟إيه من تريد
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 در   لكن لو سرد خ ل مث   طالب: 
كاارر هااذا، يج امااا يحتاا ؟يعنااي ساارد الجملااة المائااة والثالثااين ،نيع اإلمااام أحماادمثاال صاا ،ساارد، ال

أمااا إذا سااقناها  ،التكاارار حينمااا نحتاااج إلااى تقطيااع هااذه الصااحيفة واالقتباااس منهااا نكاارر السااند
 ما صنع اإلمام أحمد.، مثلفبإسناد واحد اواحد   امساق  

  اتخ ي تبويباي، جزأتها تبويبايطالب: لو 
 ،مااا يحتاااج ،ة أخااذتها ووضااعت لهااا عناااوين تااراجميفيعنااي هااذه الصااح ؟منفصاالة تبويبااات غياار
 نعم؟  ،يعني باإلسناد السابق "،وبه" :من األدق أن تقول :لكن يقولون 
 ... طالب:.....

 وتناولها الرواة على أنها مجموعة. ،وجدت مجموعة األنه ؛ألنها جمعت ؛إيه
 . ب:.......طال
 ة عمرو بن شعيب مجموعة. يفة همام مجموعة، صحيفحهذا هو األصل، يعني ص ،إيه

 ..طالب:......
رف أنهاا صاحيفة، كتاب ُعا ،كما عند اإلمام البخاري ومسلم وجمعها أحماد؟ ال ، يعني مقطعةال

 معروف هذا عند أهل العلم.  ،يروي من صحيفة ،عنها يروي من كتاب
 .....طالب:...

 ؟ينأ
 .....طالب:...

  .......ذكر اإلسناد مرة واحدة، وسرد جميع الجمل من احتاج إشكال هحمد ما فيال، أ
 طالب:........

والشااايخ يعااارف أن هاااذه القطعاااة مااان تلاااك  ،استحضااار الطالاااب صاااار كلاااه مااان الطالاااب إال إذا
 ا،دع كتاب ااا، لكااان إذا أو إشاااكال هد الاااذي تقااادم ماااا فيااااسااانباإل" يعناااي وباااه"نعااام يقاااول:  ،الصاااحيفة

فيه شك أن تجديد الساند ما  القطعة من تلك الصحيفةأن هذه يأتي من ال يعرف سوسيأتي من 
 أحوط.

 ؟ البدء بماذا "وا غلب البدء به"
 بالسند.طالب: 
 بالسند.

ــــ كر    مــــــــا بعــــــــده مــــــــع  وبــــــــه وا كثــــــــر    ج  .............................وي 
  ج

تكرر السند  وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم ،لم يطل الفصل ايعني إذ
  : "وبه".إنما تقول ،كامال  
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 ،القسااطالني يااروي صااحيح البخاااري بإسااناد ذكااره فااي المقدمااة اواضااح جااد  وهااذا -اآلن الشااراح 
فااي حااديث عماار، ثاام الااذي يليااه ذكاار اإلسااناد  ،الااوحي ءبااد :فااي حااديث ذكاار اإلسااناد كلااه كااامال  

يعناي بالساند  "وباه"الاذي يلياه حاديث ال ،يعناي بالساند المتقادم ،وبه ،ال قال: ؟البخاري إلى كامل 
إذا  " يعني بالسند المتقادم، هاذاوبه"يقول:  االسبعة اآلالف كله ،األلفين ،األلف ،الثالث ،المتقدم

 بد من إعادة السند. ال أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة ،كانت األحاديث متوالية
................................... 

ـــــــ  الســـــــندب اجـــــــوز أن يفـــــــرد بعض 
  ج 

 .......................وبـــه وا كثـــر   
  خـــــــــ   كــــــــــ ا واإلفصـــــــــاح  أســــــــــد

  ج
مااا تشااعر القااارئ أنهااا و  ،يعنااي يجااوز أن تأخااذ جملااة ماان حااديث همااام باان منبااه عاان أبااي هرياارة

 ،ة، لماذا؟ كما أناك يجاوز لاك أن تساتدل بابعض آياة مان غيار أن تقاول: اآلياةيفجملة من صح
}َوا  َ ا فاي قولاه تعاالى:  :أن تحاتج باه، ألن اآلن فاي البحاوث إذا قلاتأو تضع نقط قبل ما تريد 

} ل  م وا  ب ال َعد  ك  َن النَّا   َأن َتح  ت م َبي   ،فاي البحاوث المتاأخرة ماا تضاع نقاط، [( ساورة النسااء92)] َحَكم 
داللااة علااى أن آخااره لأن أول الاانص محااذوف، ونقااط فااي آخااره ل: تضااع نقااط للداللااة علااى يقااول

خالف اليعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من  ،ا يلزمم ،محذوف
ذا جاز ذلاك فاي القارآن فلائ ،في جواز تقطيع الحديث وهاو  ،ن يجاوز فاي السانة مان بااب أولاىوا 

طريقة البخاري  ،.. متعاطفة تروى بإسناد واحد، هذه طريقة مسلم.....آية :صنيع األئمة، يقول
هاذه الصاحيفة ويعطاف جملاة األولاى مان قاد يسالك الطريقاة األخارى ياأتي بالب مع أناه في الغال

ثم ياأتي  ))نحن اآلخرون السابقون يوم القيامة(( فيقول: ،جمل هذه الصحيفةعليها ما يريد من 
-ولااذلك بعضااهم مااا عاارف العلااة والسابب الااذي ماان أجلااه ساااق البخاااري هااذه الجملااة  ؛بماا يريااد

 ،ترجماة، ترجماة فاي كتااب الوضاوء ماثال  لد مناسابة لهاذه الجملاة لفتكلف إليجا ،-الجملة األولى
 .....أو في كتاب الصالة ،كتاب الطهارة

................................... 
 ومـــــــن يعيـــــــد ســـــــند الكتـــــــاب مـــــــع

  ج

 .....................واإلفصــاح أســد 
ـــــــ  ج  مـــــــا رفـــــــع اآخـــــــره احتـــــــا  وخلف 

الثاني  ،إلسناد في أول موضع، وذكرت اذه الصحيفةيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هعمن ي
والمتلقااي  "وبااه" :قلااتر بإسااناد آخاار غياار السااند المقصااود، بحيااث ال يلتاابس الضاامي "وبااه" :قلاات

إذا انتهيات  :يعرف أن الضمير يعود إلى اإلسناد الذي مع الجملة األولى من هذا الخبار، يقاول
العلماااء  لقااي نساي اإلسااناد األول، اآلن بعاضمتال يكاون الأعاد هاذا اإلسااناد فاي آخاار الكاالم؛ لاائ

يحلااي  اعاان األسااانيد تجااده أحيان اا مختصاارات مجااردة واالااذين يااروون األحاديااث باألسااانيد إذا ألفاا
سااناد، ويسااتمر باادون إسااناد ثاام يااذكر اإلوبعااد كااذا حااديث يااذكر  ،يااذكر اإلسااناد فااي أول الكتاااب

يااذكره بإسااناده إلااى  اكتاااب تجااده أحيان ااأسااانيد فااي شاارح لااه علااى أي  ساااقوكااذلك إذا  ،اإلسااناد
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ألن مااع طااول  ؛فهاام يااذكرون باألسااانيد ،يجاارده وينساابه إلااى المخاارج ويكتفااي بااه اوأحيان اا ،األئمااة
اإلماام البخااري بواساطة هذا الحاديث عان  الحافظ العراقي يروي مثال   فما تعرف أن العهد تنسى
 ، ثام  اثم يتجاوز لاه عشارين ثالثاين موضاع   ،يذكر لك في موضع ،أو بواسطة ثمانيةعشرة مثال 
 ولذا قال: ؛يذكرك بها، وفي النهاية يذكره ليذكره أحيان  

 ومـــــــن يعيـــــــد ســـــــند الكتـــــــاب مـــــــع
ـــــــ   ج  ج  مـــــــا رفـــــــع اآخـــــــره احتـــــــا  وخلف 

كره فاي ذيعني الذي يشاترط أن يكارر اإلساناد فاي كال موضاع، الاذي يا  ما رفع" ا"خلف   ما معنى
ف، خاالف مان لكن مع ذلاك ماا رفاع الخاال ،ني مع كونه احتاطاآلخر فقط ما رفع الخالف، يع

 من ذكر السند في كل جملة. بد ورأى أنه ال تشدد في هذه المسألة،
 سم. 

 د  نَ لى السَّ عَ  ن  ت  المَ  م  ي  د  ق  تَ 
ــــــ    ب  َســــــوَ  ــــــ ن  ت  َم ــــــ و  َل ــــــ و  ع  بَ ب   د  نَ َس
ــــــــــــــــ او  رَ  ــــــــــــــــا ب   َ َك ــــــــــــــــتَّ م  فَ  د  نَ َس  ه  ج 

ـــي  َ  ـــف ـــال   و  ع  بَ ا َك ـــ ن  ت  َم ـــعَ  يَ م  دَّ َق  ىَل
 ج

ــــــــم  يَ   َ   ــــــــوَ ال   ع  َن ــــــــب  يَ  ن  أَ   َ وَ  رَ ص    د  َت
ـــــقـــــاَل: خ  وَ  ـــــف  النَّ ل  ـــــتَّ ى يَ َنـــــع  مَ  ر  ق   ه  ج 
ـــــــبَ  ـــــــف  فَ  و  ع  ـــــــا ال   َ  ه  ي    َ ق ـــــــن       َ خ 

 ج

ألنااه وسايلة يتوصاال  ؛األصال والجااادة عناد أهاال العلام أن المقاادم الساند تقاديم المااتن علاى السااند:
ضوء قبال الصاالة فهاو و ال ، هذا أمر معروف،قدمة على الغايةوالوسيلة م ،بها إلى ثبوت المتن

لكان  ،قبالياذكر وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي الماتن، والجاادة أن الساند  ،وسيلة إليها
نماا كال ))إنماا األعماال بالنياات: -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  ،لو ذكر المتن قبل ، وا 

قدمنا المتن  إذا، إلى آخره ..حدثنا سفيان :حدثنا به الحميدي قال :قال البخاري  ما نوى(( امرئ 
 ؛على السند، يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدناى إشاكال عنادهم

كونه قدم أو أخار يعناي  ،ن الشيخ رواه السند قبل المتن: إوال يقال مثال   ،ألن الصورة ما تغيرت
إذا قادم  -رحماه هللا-بان خزيماة ، وينتباه لهاذا، ابان خزيماةوقاع إال عناد افي ال -هذا–له أثر  ما
تريااد أن تسااتدل بحااديث ماان صااحيح  تأناا ،يعنااي عنااد غياارهلمااتن علااى السااند فلعلااة فااي السااند، ا

 ،عناد غيارهو يعني ما يختلف ساواء قادمت اإلساناد أو أخرتاه عناد مسالم  ،البخاري فتذكره بإسناده
لماذا؟ ألنه ال يقدم المتن على الساند  ،س لك أن تقدم السند والعكسابن خزيمة إذا قدم المتن لي

إال لعلاااة فاااي الساااند، فأنااات إذا قااادمت الساااند علاااى الماااتن الاااذي آخاااره أو قدماااه علاااى سااانده أنااات 
أوقعاات نفسااك وأوقعاات غياارك فااي إشااكال رفااع هااذه العلااة والعكااس، إذا قاادمت المااتن وهااو مقاادم 

يظن في هذا الحاديث أو فاي سانده  ارئ أنت جعلت القوالسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة 
 علة، قال:

ــــــبعو ســــــند ــــــو ب  وســــــب  مــــــتن ل
 راو  كــــــــــــــــ ا بســــــــــــــــند فمتجــــــــــــــــه

 

   يمنــــــــع الوصــــــــر و  أن يبتــــــــد  
................................... 

 ج 
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وقاد ياذكر  ،، وهذا موجود عند البخاري، يسبق السند كاامال  المتن يسبق السند كامال   "سبق متن"
يعني لاو تقاول: عان علقماة بان وقااص الليثاي عان  ،وبعضه بعد المتن ،السند قبل المتنبعض 

))إنماااا األعماااال يقاااول:  -صااالى هللا علياااه وسااالم-عمااار بااان الخطااااب قاااال: سااامعت رساااول هللا 
 ،قااال البخاااري: حاادثنا بااه الحمياادي عاان ساافيان عاان يحيااى باان سااعيد خااالص يكفااي بالنيااات((

 .إشكال هأخرت بعضه، هذا ما في، أو قدمت بعض السند و ال  سواء قدمت المتن على السند كام
ــــــبعو ســــــند ــــــو ب  وســــــب  مــــــتن ل

 

 ................................... 
 ج 

  ؟نها للخالف القوي كما هي عند الفقهاء: إهذه هل نقول (لو)
 طالب: إنما هي للتقلير.....

 صحب من فن إلى آخر؟ االصطالحية هل تست يعني المسائل ،هذه (لو) ال (أوا)ما هي ب
 البالب.طالب: 

أو  ؟الحنفياااااة ىنطبقاااااه علااااى كتااااب الحنابلااااة أو علااااو هاااال نستصااااحب اصااااطالح الشااااافعية  ،ال
لخااالف هااذه ل (لااو)ن : إولااذلك مااا نقااول ؛ال مااا يمكاان ؟اصااطالح الفقهاااء نطبقااه علااى المحاادثين

 القوي كما هي عند الحنابلة.
ــــــبعو ســــــند ــــــو ب  وســــــب  مــــــتن ل

 

ــع الوصــر ....   ...............  يمن
 ج 

ألنه ماا ذكار أول الساند، يعناي حاذفنا الحميادي وسافيان  ؛إن هذا منقطع :يعني متصل ما نقول
ثااة لماااذا؟ ألن الثال ،ن هااذا معلااق: إعماار، مااا نقااولن سااعيد، واقتصاارنا علااى علقمااة و ويحيااى باا

 سوف يذكرون بعد ذكر المتن.
................................... 

 ند فمتجــــــــــــــــهراو  كــــــــــــــــ ا بســــــــــــــــ
 

   يمنــــــــع الوصــــــــر و  أن يبتــــــــد  
................................... 

 ج 

وترياد أن تاروي هاذا الحاديث مان  ،متن مقادمالوجدت في كتاب  يعني من أراد رواية الحديث..،
هذا الكتاب ال يمنع أن تقدم السند علاى الجاادة، وجادت بعاض الساند مقادم علاى الماتن وبعضاه 

 سند كامال  قبل المتن على الجادة.تروي ال مؤخر ال يمنع أن
 ..............................فمتجه
    فـــي  ا كـــبعو المـــتن قـــدمي علـــى

لـــــف النقـــــر معنـــــى يتجـــــه   وقـــــال: خ 
 ج  ...................................

 ل؟ ئقاالمن  "وقال"؟ ما معناه "معنى يتجه" :يعني الخالف في النقل يقول
 ح. ابن الص طالب: 

ــىاباان الصااالح كمااا هااو معااروف  يعنااي الااذي يخااالف فااي الروايااة فااي  يتجــه" "خلــف النقــر معن 
 لمعنى يخلف في مثل هذا.ا

ـــى ـــدمي عل ـــتن ق ـــبعو الم ـــي  ا ك  ج  ............................. بعــو       ف
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صالى هللا علياه -ك أن تقاول: قاال رساول هللا ل يعني قدمت بعض المتن على بعض، يعني هل
نما األعمال بالنيات((؟ ،ما نوى  إنما لكل امرئ )) :-موسل يعني الجمل التي ال يرتبط بعضها  وا 

بعضاها بابعض بمعناى أن  الكن إذا كانت الجمل مرتبط   ،إشكال هببعض قدمت أو أخرت ما في
 ا تقديم وال تأخير.هذا ما يجوز فيه ىالثانية ما تفهم إال بعد سياق األول

ـــدمي ع ـــتن ق ـــبعو الم ـــي  ا ك ـــىف  ج  ففيـــــــه  ا الخـــــــ   ن قـــــــ  بعـــــــو       ل
 ،أشاكال هالساند كامال ماع الماتن كامال تقدماه أو تاأخره ماا فيا ،يعني كأن الخاالف فاي مثال هاذا

يااه أماار معنااوي ه فبااي؛ ألنااه قااد يكااون ترتلكاان بعااض المااتن تقدمااه علااى بعااض هااذا محاال إشااكال
فوجاد  ،فيخفاى علياك ،معناى لاه افيكاون الترتياب أحيان ا ،وال تدرك أنات ،طلع عليه أنتخفي لم ت

ال إذا وجادت الجمال المنفكاة ال يارتبط بعضاها علاى بعاض ،مثل هاذا الخاالف فاي عدماه وال  ،وا 
 تقديم بعضها على بعض من باب أولى.ن نجوز ، وجوزنا تقطيعها فلئفهمها
 سم.
 ه  وَ ح  نَ  و  أَ  ه  لَ ث  : م  خ  ي  َقاَل الشَّ  اإ َ 

ــــــو  قَ وَ  ــــــ ع  َمــــــ ه  ل   ه  َلــــــث  م   ن  ت  َمــــــ       َح
ــــــمَ ال   ر  هَ ظ  ا َ َفــــــ ــــــ ع  ن  َلــــــه   ن  أ ن  م   ي َكم  
ــــــــــــ ن  إ   ــــــــــــرَّ   َ رَ َع ــــــــــــ  َّ او  ال  ظ  فُّ حَ التَّ ب 
ــــمَ ال  وَ  ــــ ع  ن  ــــي نَ ف  ــــفَ  و  ح  ــــ    َق ــــك  ح   د  َق  اَي
ـــــــت  اخ  وَ  ـــــــيَ  ن  أَ  رَ ي  ـــــــ: م  لَ و  ق   ن  ت  َمـــــــ رَ ث 
ــــو  قَ وَ  ــــبَ     إ  : ه  ل  ــــ و  ع      َســــي   م  ل ــــ ن  ت  َم
ـــــق  وَ  ـــــيَ  ن  إ  : رَ ي   ر  َبـــــخَ ا ال  َمـــــه   َ ك      ر  ع 
ـــــــــــــي   ن  إ  قـــــــــــــاَل: وَ   ه  ازَ َجـــــــــــــاإل  ب  فَ  ز  ج 

 

ــــــــنَ  و  أَ   ــــــــر  ي   ه  وَ ح   ه  َلــــــــب  قَ  اَن   ت  َمــــــــ د  ي 
ــــــب   ــــــق  الثَّــــــاني وَ  د  نَ َس  ه  َلــــــ ر  : َبــــــرَ ي 
ــــــــــــوَ  ــــــــــــي  م  التَّ وَ     ب  الضَّ  ظ  فُّ لَ لــــــــــــتَّ ل   ز  ي 
ـــــــا عَ  َ وَ  ـــــــى النَّ َل ـــــــع  م  بَ  ر  ق  ـــــــن  ى ب  َن  اَي
ـــــــــــقَ  ـــــــــــت  مَ وَ  ر  ب  ـــــــــــب  يَ ا وَ  َ َكـــــــــــ ه  ن   ىن 
ـــــــ َ وَ  ـــــــال   رَ َك ـــــــ  َ ي  د  َح ـــــــأَ  ع  ن  مَ ال  َف      َح
ـــــر  ي   ـــــبَ ال  وَ  از  وَ َجـــــى ال  َج  َبـــــر  تَ ع  م  ال   ان  َي
ـــــــــإ  ا و  ر  َفـــــــــتَ اغ  ى وَ وَ ا َطـــــــــَمـــــــــل    ه  ازَ رَ ف 

 ج

 :- تعالىهللا رحمه-يقول الناظم 
الرواياات فاي  وهذه الصايغ تكثار فاي صاحيح مسالم الاذي يجماع مثله أو نحوه" :"إ ا قال الشيخ

بعااد أن -ثاام يقااول بعااد ذلااك  ،وضااع األول والثااانيموضااع واحااد، فيسااوق اإلسااناد والمااتن فااي الم
، الحاكم نقل عن شيوخه وهو الاذي اساتقر "نحوه" :، وقد يقول"مثله" :-اورابع   اثالث   ايسوق إسناد  

ذا قااال ،أنااه بحروفااه "مثلااه" :عليااه االصااطالح أن الااراوي إذا قااال مااع أنااه  ،أنااه بمعناااه "نحااوه" :وا 
أنااه إذا ساااق الحااديث ماان  ع دقااة اإلمااام مساالمطبااق علااى صااحيح مساالم فااي بعااض المواضااع ماا

أنااك إذا تتبعتااه فااي  "مثلااه" :آخاار وقااال المااتن ثاام ساااق السااند ماان طريااق راوٍ  ساااقطريااق راٍو، 
 ههاذا ماا فيا "نحاوه" :أماا إذا قاال ،الكتب األخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض االخاتالف

ذي لام ياذكر متناه علاى الماتن الساابق، الساند الثااني الا بفهل لاك أن تركا ،يعني بمعناه ،إشكال
 ،أن مثلاه يعناي بلفظاه -الحاكم هيقول-يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا  "؟مثله" :إذا قال
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أن لناااا أن نأخاااذ الماااتن  ،ذكااار مثلاااهأو و  "بمثلاااه"أو  "مثلاااه: "فهااال معناااى هاااذا أناااه إذا قاااال مسااالم
ل: لمااذا ال تساوق الماتن بسانده الاذي قاد يقاول قائا ،ند الالحاقالسا حروفه، ونركب عليهالسابق ب

 ،أو أنظاف ماثال   ،أقال رواة وهذا السند الثاني أعلى مثال   ،دام بمثله يا أخي ما :ذكره معه؟ نقول
وأحتاااج للمااتن  ،فأنااا أحتاااج إلااى هااذا السااند لنظافتااه ،تصااريح بمساااع بخااالف الااذي قبلااه هأو فياا

؟ مانهم مان يقاول: لاك أن تفعال ذلاك بمثلاه ي أن أفعل ذلك أو الل ، هل"مثله" :السابق ألنه قال
ااا علاااى جاااواز الرواياااة  بنااااء   ا،دون نحاااوه، ومااانهم مااان يقاااول: لاااك أن تفعااال ذلاااك فاااي األمااارين مع 

، والقااول الثالااث..، فااي فركااب السااند الثاااني علااى المااتن ،المعنىا بااإذ   ه"نحااو " :قااالإذا  ،بااالمعنى
اا اا ي"، وفاانحااوه"بمثلااه" و"والتفريااق بااين  ا،قااول بااالمنع مطلق  القااول بالبيااان بيااان الواقااع بدقااة،  اأيض 

 نعم؟ قبله لفظه كذا،  بمثل حديثٍ  :يسوق اإلسناد الثاني فيقول بعد ذلك
 . طالب:......

لكاان أناات محتاااج لهااذا المااتن وال تريااد ذلااك اإلسااناد، مساالم طااول  "بمثلااه" :مااا هااو مساالم قااال ،ال
قااال: سااوق المااتن باإلسااناد الثاااني؟ ألنااه فهاال ت ،منااه ا، الااذي بعااده أعلااىاإلسااناد إسااناد نااازل جااد  

مااا دام بحروفااه لااك أن  "بمثلااه" :عرفنااا أن ماانهم ماان قااالو  ،بحروفااه "بمثلااه"واألصاال أن  "بمثلااه"
لاك أن تفعال فاي األمارين لجاواز الرواياة  :ومانهم مان قاال ،تفعل ذلك من غيار بياان، دون نحاوه

ضااع  ماانهم ماان قااال: ال تفعاال شاايئ ا،المعنى، و ويجااوز أن تااروي باا ،بمعناااه "نحااوه"ألن  ؛بااالمعنى
الاذي  اروه بالساند ،مسالممان  هاألمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هاذا الحاديث بإساناد

منهم من يقول: ال لك أن تذكر بالساند الثااني الماتن الساابق لكان ماع البياان، ه مسلم، و ذكره مع
 ال:ق، بيان ذا، هذا واضح "بمثل حديٍث قبله لفظه كذا" :فتقول

 وقولــــــه: مــــــع حــــــ   مــــــتن مثلــــــه
 

ـــــــــ    قبلـــــــــه اأو نحـــــــــوه يريـــــــــد متن 
 

إال  ، يعني في كال بااب مان أبواباهيعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة ،الصورة واضحة ينيع
 يقول:  ،ما ندر

ــــــا ظهر المنــــــع مــــــن أن يكملــــــه  بسند الثـاني........................    ف
 

تضااييق علاى مان أراد أن يسااتدل ، ضاييق واالحتيااطوهااذا فياه شايء ماان الت ؟يعناي لمااذا ،المناع
 ايث  دمساااألة تركياااب األساااانيد قاااد تجاااد حاااأوال  علاااى ماااتن،  ايركاااب ساااند   ،علاااى ماااتن اويلفاااق ساااند  
السااند مركااب،  ،ماان طريااق مالااك عاان نااافع عاان اباان عماار، هااذا لاايس بصااحيح امروي اا اموضااوع  

حضاار لااك ي ،ةبهااا بعااض الااروا األحاديااث، وُعاارف ؟ ساارقة ، هااذا يساامونه ماااذاملفااق لهااذا المااتن
 ،هنااا، الخااالف مااا هااو تكلاام عنااه أناااهااو هااذا الااذي أمااا  ا،ي يمشاايه ويركااب لااه سااند  غاايب حااديث ا

وسااند نظيااف إال أن  ،يعنااي مااتن حااديث ال مطعاان ألحااد فيااه ،الخااالف كلااه فااي صااحيح مساالم
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فنرياد أن  ،أو فيه عنعنة ونحن نحتااج إلاى تصاريح بالساماع ،المتن سيق إلسناد قبله نازل مثال  
 قال: ،المتن الذي قبله ىنركب السند الثاني عل

ــــــا ظهر المنــــــع مــــــن أن يكملــــــه  ..................................    ف
 

وقد وجاد االخاتالف  ،اختالف هيمكن في "بمثله" :لكن ما تدري اآلن قال ،وال شك أن هذا أحوط
ولاام  "بمثلااه" :ث وساااق إسااناده وقااالروى مساالم هااذا الحاادي مااثال   يعنااي بااالتتبع تجااد ،لكنااه يسااير
 المصادر وجدت فيه بعض االختالف.فتتبعته من  ،يذكر اللفظ

ــــــا ظهر المنــــــع مــــــن أن يكملــــــه  ف
ــــــــــــالتحفظ   ــــــــــــراو  ب ــــــــــــر  ال     إن ع 

 وقيــــــــر بــــــــر لــــــــه بســــــــند الثــــــــاني 
................................... 

 

وأنه ال يطلق الكالم  ،حفظ والتيقظمثله بالت :إذا عرف هذا الذي قال؟ مثله :يعني من الذي قال
رف أن ماااا يقااااول الكلماااة إال وزنهااااا إذا ُعااا ،كمااااا يفعااال بعاااض ماااان ال عناياااة لااااه ،علاااى عواهناااه

 ثل هذا ال مانع من أن يعتمد عليه.م ،مضبوطة
ــــــــــــالتحفظ   ــــــــــــراو  ب ــــــــــــر  ال ـــــــــــــتلفظ       إن ع   والضـــــــــــــب  والتمييـــــــــــــز لل

 

 فظه.يؤثر في كونه بلنه يسير ما : أظوفيه خالف قال "مثله" :ألنه قد يقول
ــــا ــــد حكي ــــ  ق ــــي نحــــو فق ــــع ف  ...................................  ج  والمن

 

نما هي بالمعنى  .نحو ألنها ليست باللفظ وا 
ــــا ــــد حكي ــــ  ق ــــي نحــــو فق ــــع ف ــــــــا   ج  والمن ــــــــى بني ــــــــر بمعن ــــــــى النق  و ا عل

 

ي حالاة ماا إذا لرواية باالمعنى، فمان يجاوز الرواياة باالمعنى يجياز حتاى فااهذا مبني على جواز 
نركااب هااذا علااى  اإذ   ،معنى جااائزةالوالروايااة باا ،فبمعناااه "نحااوه" :إذا قااالألنااه  "نحااوه" :قاال الااراوي 

 نعم؟ ؟المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور ماو  ،هذا
  ..طالب:......

 لماذا؟  ،إيه
  طالب:........
 "؟نحوه" :ه؟ أنت تجيز إذا قالهو ما فرق بين مثله ونحو  "مثله" :اآلن لما قال

  ........أنا أتكلم علىطالب: 
ال ما تجيز؟  "نحوه" :ال إذا قال  تجيز وا 

 طالب:........
 نحتاج إلى ضبط معنى. ،ما نحتاج إلى ضبط لفظ اآلن ،ال

 ....طالب:....
نت بين أنت لو قار  ،على متن اوالرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسناد  

هال لاك أن تاروي لفاظ أباي عواناة بإساناد مسالم أو العكاس؟  ،صحيح مسلم وصحيح أباي عواناة
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معناى ال يعناي  :الفارق الكبيار لماا يقولاون  انظارألن المستخرجات توافاق األصاول فاي المعناى، 
بااين األصاال والفاارع، يعنااي تجااد  اوجاادوا خالف اا "مثلااه"حتااى فااي  ،أن المعنااى مطااابق مائااة بالمائااة

فياااه شااايء مااان و د ا مااان طرياااق نفاااس الاااراوي عناااد أباااي داو ي مسااالم تجاااد الحاااديث مروي ااامثلاااه فااا
 .وجد مثل هذا ال شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع دام فما ،االختالف
  ........طالب:

 بال شك.  ،إيه
 طالب:........

 :قاالهاذا لفاظ فاالن ماا  ،اآلن علاى مسالم، اعتماادك علاى مان أحالاك مسالم علياه عتمدت أنت ما
لفظاي أنااا، اآلن مساالم أحالااك علااى الااراوي فااي الموضااع الثاااني، أناات مااا أناات تتعاماال مااع مساالم 
اآلن، ماااا هاااو مسااالم صااااحب اللفاااظ، صااااحب اللفاااظ مااان رواة هاااذا اإلساااناد الاااذي ذكاااره مسااالم، 

لكاان مااع ذلااك هااو  ،كلنااا نعاارف أن مساالم ماان أهاال التحااري والثقااة والدقااة يبااين بااالحرف عرفاات؟
 قال: ،الذين يروي عنهم هيحيلك على شيوخ

ــر................................  ج  واختيـــــــر أن يقـــــــول: مثـــــــر مـــــــتن    قب
 

ولفظاه  ،قبله مثل متنٍ  فتقول: "مثله أو نحوه" :قالا مليعني  ،يعني الدقة في التعبير ،الذي قبله
 ،دون بيانكذا، اآلن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من 

ألن مثال هاذه القضاايا المتخلاف فيهاا ماا يلازم بهاا قاارئ مان  لاه أن يتعقاب؛ ثم جااء مان يتعقباك
فياااه ماااع  خصاامك علاااى شاايء تحاااتكم إلااى شااايء تتفااقيعناااي إذا أردت أن تحااتكم أنااات و  ،القااراء

لكاان إذا  ،مااا يساالم لااكخصاامك  فأناات إذا كناات تاارى هااذا الاارأي وسااقته ماان غياار بيااان ،خصاامك
 :وجائز على كل قول هذا، قال ،أحد يتعقبك هما في ،ث قبله لفظه كذامثل حدي :قلت

 واختيـــــــر أن يقـــــــول: مثـــــــر مـــــــتن  
ـــــم يســـــ   ج  وقولـــــه إ  بعـــــو مـــــتن ل

 قبـــــــــــر ومتنــــــــــــه كــــــــــــ ا ويبنــــــــــــي 
ــــــــالمنع أحــــــــ   ــــــــَر الحــــــــدي  ف  وَ َك

 

عاان النعمااان باان بشااير قااال:  -سااند البخاااري -بالسااند  مااثال   أحيان ااا يسااوق الااراوي بعااض الحااديث
ن الحارام باين(())إن الحال أو  ،اقارأ الحاديث :والحاديث هاذه منصاوبة يعناي ،الحاديث ..ل بين وا 

للبخاااري ترجااع لصااحيح  دام معاازو ا يعنااي أناات مااا ؟أكماال الحااديث، هاال لااك أن تكماال الحااديث
الحاديث، هال  :فقاال ،البخااري ماا ذكار الحاديث كاامال   ،فتارض أناه ماا ذكار، لكن أنات االبخاري 

األخاارى وتكماال الحااديث بغياار  -مصااادر الساانة-والمصااادر  ،األخاارى لااك أن ترجااع إلااى الكتااب 
اقارأ  ،الحاديث :، فقالألن البخاري أحالك على الكتب األخرى التي ذكر فيها المتن كامال   بيان؛

))إن  :ذكاار حااديث، و بهااذا اإلسااناد فهاال لااك أن تااذكر المااتن كااامال   ،أو أكماال الحااديث ،الحااديث
ه اخااااتالف كبياااار بااااين الاااارواة، وحتااااى فااااي المواضااااع ماااان ألن فااااي بعااااض ألفاظاااا ن((الحااااالل بااااي  
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ك أن لاا فااي موضااع هاال فلااو افترضاانا أنااه اقتصاار علااى جزئااه األول ،الصااحيح اخااتالف كبياار
ن كانت اختالفات غير مؤثرة  ولذا يقول:  ؛تكمله من موضع آخر مع وجود هذه االختالفات، وا 

ـــــم يســـــ  ــــــــالمنع أحــــــــ    ج  وقولـــــه إ  بعـــــو مـــــتن ل ــــــــَر الحــــــــدي  ف  وَ َك
 

لكناه  ،خاالف الساابقالليه فيما بعد هاذا الاذي فياه ، وأحال إقبل لكن لو ساق المتن كامال  ..... 
لاو  ،ال ،خارى وتكملاهاألمصاادر الفأنت ترياد أن تخرجاه مان  ،ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه

))إن حاادثنا فااالن عاان فااالن عاان فااالن عاان النعمااان باان بشااير قااال:  :روى البخاااري قااال :قلاات
ن الحرام بي   ،نل بي  الحال  ،ود، في سنن أباي داتمامه كما في صحيح مسلمو الحديث  :قال ن((وا 

 قال: ،هذا ظاهر ، إذ اتبرأ من العهدة
ـــــم يســـــ   وقولـــــه إ  بعـــــو مـــــتن ل
 وقيـــــر: إن يعـــــر  ك همـــــا الخبـــــر

 
 ج

ــــــــالمنع أحــــــــ   ــــــــَر الحــــــــدي  ف  وَ َك
ــــــر ــــــان المعتب  ج  يرجــــــى الجــــــواز والبي

 

ويعاارف الشايخ الااذي  ،، ياذكر طاارف الحاديثذكر الحاديث كااامال  ُياااآلن فاي مجاالس المااذاكرة ماا 
والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية  ؟ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى 

ماا يحتااج إلاى أنناا ناذكر الحاديث بكمالاه، ، إال أنه فاي حاال الماذاكرة الحديث المروي عند فالن
 تحفة األشراف حينماا ياذكر فاي ترجماة ث، يعني مثال  وكتب األطراف تقتصر على طرف الحدي

حالاك أدام  اآلن أنات تعارف ماا ،مناهاألول جزء المن التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر 
فااي  ،إشاكال هتكمال ماا فيا ،علاى كتااب معاين تعارف أناه يرياد ذلاك اللفاظ الااذي عناد ذلاك الشايخ

ا الحاديث الماذكور عناد ذذا الحديث يقصد همجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال ه
 قال: ،البخاري مثال  

 وقيـــــر: إن يعـــــر  ك همـــــا الخبـــــر
 
 ج

 ج  ................................... 
 

الشاايخ حفااظ هااذا الحااديث ماان كتاااب معااين، يعنااي  كالهمااا يعاارف الخباار، يعنااي كالهمااا مااثال  
ك وأناات فااي مجلااس مااذاكرة لاا يسااتدلوأراد أن  ،الحااديث حفظااه ماان األربعااين ماان أوائاال الطلااب

ألن هااذا معااروف  ؛تسااتطيع تكماال ،وأناات تعاارف أنااه حفظااه ماان األربعااين مااثال   ،بطاارف حااديث
 :عند الشيخ وعند الطالب، قال

 وقيـــــر: إن يعـــــر  ك همـــــا الخبـــــر
 
 ج

ــــــر  ــــــان المعتب  ج  يرجــــــى الجــــــواز والبي
 

 . يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى
 ج  لمـــــــــا طـــــــــوى واغتفـــــــــروا إفـــــــــرازه    ازهوقــــــــــــــال: إن ي جــــــــــــــز باإلجــــــــــــــ

يعناي  ،أكمال الحاديث :كأناه قاال لاك ،بالنصاب االحديث، والحديث عرفنا أنه :يعني لما قال لك
ورويتاه عناه باعتباار أناه قاال  ،الحاديث وأكملات الحاديث :أجازك بإكمال الحاديث، فلماا قاال لاك

؟ ة، كياف مان أقاوى أسااليب اإلجاازةمن أقوى أساليب اإلجااز  :بل قالوا ،الحديث كأنها إجازة :لك
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اا  أناه ذكار لاك طارف  :األمار الثالاث لشاخص معاين،ألنه إجاازة بمعاين بحاديث فارد معاين، أيض 
 اإلجازة.  فهذا من أقوى أنواع ،يعني فيه نوع تخصيص ،الحديث

 ج  ...................................    وقــــــــــــــال: إن ي جــــــــــــــز باإلجــــــــــــــازه
ن كنات ت ،باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث ال  يعني ما تروي الحديث كام عارف ماا يرياد إال وا 

اغتفاروا أن تفارز وتبارز هاذه  "واغتفروا إفرازه" ،يعني لما لم يذكر "لما طوى" عن طريق اإلجازة
وقال الحديث  ،واقتصر على هذا ، يعني ما يلزم أن تقول:القطعة المذكورة عن القطعة المطوية

 وأكملته من كتاب كذا.
 على محمد. لهم صلال

 سم. 
 .........عند التخري طالب: 

 . نعم
 ......طالب:..

 وهو عند البخاري مختصر. ،اللفظ لمسلم :تقول ،ال
  طالب:........

 ؟ينأ
  طالب:........

 فيه شيء. ما ،أو سنده في البخاري : وأصله في البخاري، تقول
  طالب:........

 ؟كيف
  طالب:........
 المعنى وحد. ،بالباء "بمثله"و "مثله" :قلإذا حذفت الباء 

  ...وسلم على محمد وعلى آله اللهم صل
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (04راقي )عاللحافظ األفية شرح 
 (آداب المحدث - الوهن أو عن رجلين السماع على نوع من - بدال الرسول بالنبي وعكسهإ)

 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 : -تعالى رحمه هللا-قال 
 ه  س  ك  عَ وَ  ي   ب  النَّ ب   ل  و  س  الرَّ  ل  ا  دَ ب  إ  

ـــــــــــــــرَ  ن  ا   وَ  ـــــــــــــــنَ ب   ل  و  س  ـــــــــــــــأ   ي   ب    َ د  ب 
ـــــــ ه  ازَ وَ ا َجـــــــَجـــــــرَ  د  َقـــــــوَ   ر  َبـــــــن  حَ  ن  اب 

 ج

ــــــــمَ ال   ر  اه  الظَّــــــــفَ   ــــــــعَ كَ  ع  ن  ــــــــف      ك    َ ع 
ــــــــوَ  ه  بَ وَّ   َصــــــــو والنــــــــو   ي  ل ــــــــجَ  وَ ه 

 

نبيناااا محماااد وعلاااى آلاااه  ،سااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااولهوصااالى هللا و  ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 :أما بعد ،وأصحابه أجمعين
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 

 "بدال الرسول بالنبي وعكسه"إ
بادال النباي بالرساول، يعناي أناك إذا رويات حاديث   قاال فياه شايخك:  ايعني إبدال الرسول باالنبي وا 

 -الساالمعلياه الصاالة و -النباي  : قااللاك أن تقاولهال  -صالى هللا علياه وسالم-قال رساول هللا 
هال يجاوز لاك أن تبدلاه  الرساول أو لفاظ النباي فاي ماتن حاديثأو العكس، وكذلك إذا وجاد لفاظ 
 باآلخر؟ هذا محل هذين البيتين. 

 :-رحمه هللا-قال 
 ...................................    بـــــــــــــــد أن رســـــــــــــــول بنبـــــــــــــــي ا  و 

 

صالى هللا -قاال نباي هللا  :ثام قلات -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا قال ر  :يعني قال الصحابي
 -السااالمعليااه الصااالة و -أو جاااء فااي مااتن حااديث يتحاادث الصااحابي عاان النبااي  ،-عليااه وساالم
أمااا بالنساابة للقااول والفعاال المنسااوب المضاااف غياار؟ فهاال ألحااد أن ي ،بأحااد اللفظااين ،وعاان فعلااه
عليااه الصااالة -قصااود اإلضااافة إلااى ذاتااه وشخصااه والم ،-السااالمعليااه الصااالة و -إلااى النبااي 

فااااالتعبير بااااالنبي أو بالرسااااول ساااايان؛ ألن المقصااااود الااااذات، والااااذات يصااااح وصاااافها  -السااااالمو 
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وال شك أن الرسالة أكمل مان النباوة عناد الجمهاور، فمانهم مان  ،ويصح وصفها بالرسالة ،بالنبوة
 ألن ؛كاال حااال المعنااى ال يتغياار بااأس دون العكااس، وعلااى إذا أباادل األدنااى باااألعلى ال :يقااول

 الرسالة. المتحدث عنه ذات واحدة سواء وصفت بالنبوة أو 
 يا شيخ أحسن هللا إليك: إ ا أبدل ا دنى با على أم العك    طالب:

 ين؟أ
 .....طالب:...

قال  :اللفظكان على كل حال إذا  ،ألن الباء تدخل على المتروكإيه؛ إذا أبدل األعلى باألدنى 
يجاوز  هفعلاى قاول أنا -الساالمعلياه الصاالة و -أو فعل النبي  ،-صلى هللا عليه وسلم-هللا نبي 

مثال ماا صاوب الناووي  ،ألن الرسالة أكمال ؛-السالميه الصالة و عل-لك أن تقول: قال الرسول 
حاادث عنااه شااخص واحااد، يعنااي كمااا أنااه يجااوز اإلباادال مااا دام المتأحمااد وجااوزه اإلمااام  ،وغيااره
أو هااذا مااذهب اإلمااام  هااذا اختيااار :ماان أن تقااول باادال   -السااالمعليااه الصااالة و -فااي غيااره  تقااول
 :ولاو قلات ،ماذهب ابان حنبال :ماذهب أباي عباد هللا صاح، ولاو قلات :ولو قلات ،بن حنبلأحمد 

أو  ،مااذهب أبااي حنفيااة :، أو تقااول، المتحاادث عنااه شااخص واحاادمااذهب أبااي عبااد هللا باان حنباال
ماااذهب محماااد بااان إدرياااس، ماااا يختلاااف  :أو تقاااول ،فعيماااذهب الشاااا :أو تقاااول ،ماااذهب النعماااان

 ،وال يتأثر الكالم باإلبدال، لكن ينبغاي المحافظاة علاى ألفااظ الشايوخ ،المتحدث عنه ذات واحدة
ويتاه فاال ماانع مان أن تبدلاه هذا األصل، لكن إذا ند عنك اللفاظ الاذي رُ  ،وأن تروي كما سمعت

يسااود أن ماان  فباادال   ،فيباادل -اينسااخ كتاب اا-ب الكاتااب وهااو يكتاا اأحيان ااو فااي مثاال هااذا الموضااع، 
ليااه الصاااالة ع-قاااال النبااي )ة ماال، هاال نقاااول لااه: اطمااس كفاارق  هالااورق بااالطمس يقااول: ماااا فياا

مان كتاب  اوأنت تنسخ كتاب   (؟-صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا )واكتب مكانها  (-السالمو 
 ،المكتوباة المضابوطة المحاررة صانفاتالموعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى ال تدخل  ،غيرك

صالى هللا علياه -قاال رساول هللا ) -سابق قلماه-، وعلى هذا إذا كتب نىالمعب الرواية ما تدخلها
يعناي ولاو جاوز فاي مثال هاذا  (-الساالمعلياه الصاالة و -قال النباي )والذي في األصل ( -وسلم

تقديم وتأخير  اوأحيان   ،ال يجوز تغيير المصنفات عند ابن الصالح وغيره في الرواية فإنه حينئذٍ 
تااأثر فيااه الكااالم، فساابق قلمااك وكتباات أو لسااانك ونطقاات بالمقاادم مااؤخر والعكااس ممااا يجااوز يال 

 هو من هذا النوع، يقول: ،وال يتأثر الكالم به ،فيه التقديم والتأخير
 فالظــــــــاهر المنــــــــع كعكــــــــ  فعــــــــ     بـــــــــــــــد أن رســـــــــــــــول بنبـــــــــــــــي ا  و 

 

ال يتطاارق اإلباادال إلااى ؛ لاائواحتياااط  شااك أن هااذا مااذهب تحاار ٍ يعنااي إباادال النبااي بالرسااول، وال
يعناااي صااايغ األداء معاااروف أناااه ال يغيااار  ،كماااا جااااء فاااي حاااديث الباااراء ،المواضاااع المتعباااد بهاااا

ن كان كال منهماا يساتعمل  ،ى يخصهامعن   امنهم ةألن لكل واحد ؛أو العكس أخبرني بسمعتُ  وا 
مان أن  يعناي هال لاه بادال   ،يرفعاهيصاتها، صخلهاا  ةلكان كال واحاد ،في السماع من لفظ الشايخ
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أو  ،عان أباي هريارة يرفعاه: أن يقاول -صالى هللا علياه وسالم-يقول: عان أباي هريارة عان النباي 
ا فاي المكتاوب، لكان إذا يمهاذه لايس لاه أن يتصارف ال سا ،أو رفعاه ،أو رواياة ،أو ينميه ،يبلغه

إنما األعماال )) :-يه الصالة والسالمعل-في الحديث المرفوع إلى النبي  :أراد أن يستدل ويقول
 يقول: ،هذا ال بأس به بالنيات((

 وقـــــــد رجـــــــا جـــــــوازه ابـــــــن حنبـــــــر  
 ج

 ................................... 
 

وهاذا  ،أناه جاائز ، أو أرجاوأناه ال باأس باه أحماد عان مثال هاذا التغييار فقاال: أرجاوسئل اإلمام 
ــوو  صــوبه"، جااوازه وهنااا رجااا ،المنااع :مااع أنااه جاااء عنااه فااي روايااة ،ماان تحريااه صااوب  "والن
مخارج فاي الفاي حاديث ذكار الناوم  ،ال يتغيار باه المعناىألناه  ؛يعناي ظااهر "وهو جلـي"الجواز 

فلماااا أراد أن  ))آمنااات بكتاباااك الاااذي أنزلااات، ونبياااك الاااذي أرسااالت((الصاااحيح مااان حاااديث الباااراء 
ورساااولك الاااذي " :قاااائال  أعااااده علياااه  -علياااه الصاااالة والساااالم-يساااتذكره ويتحفظاااه علاااى النباااي 

ال  : إن األذكااار توقيفيااة،ماان أهاال العلاام ماان يقااول، ونبيااك الااذي أرساالت(( ،))القااال:  "أرساالت
يبادل حارف بحارف، ومان قائال  وال ،وال يانقص اال يازاد فيها ،تقاال كماا هاي ،يجوز التغييار فيهاا

ورسااولك ه: "عليااه قولاايشااتمل ماان المعنااى غياار مااا يشااتمل  "ونبيااك الااذي أرساالت"ن قااول يقااول: إ
ألن  "ورسااولك الااذي أرساالت"يعنااي يشااتمل ماان المعنااى أكثاار، أكثاار ممااا يتضاامنه  "الااذي أرساالت

 ،ن اللفظاين متبايناان: إقلناا والنبوة ال يوجاد ماا يادل عليهاا، إذا "أرسلت" :قوله االرسالة دل عليه
أن  -قاااول الجمهاااور- ة مااان وجاااه والعكاااس، وأماااا علاااى القاااولوأن النباااوة لهاااا مزياااة علاااى الرساااال

اا نهااا ماان النبااوة : إمااع أن النبااوة بعضااهم يقااول ،فااال يتجااه مثاال هااذا الكااالم االرسااالة أفضاال مطلق 
ممااا ال ياادل عليااه الرسااالة، والنبااوة  ،-عليااه الصااالة والسااالم-واالرتفاااع، فتاادل علااى رفعااة شااأنه 

كرها إلاى غيار ذلاك مان الفاروق التاي ياذ ،والرسالة عامة بالبشر والمالئكة ،خاصة بالبشر اأيض  
ألحاد أن يختاار فاي مثال هاذا  فلايس -علياه الصاالة والساالم-وما دام الرد جاء مناه  ،أهل العلم

قااال  :لكاان فااي قولنااا ،هااذا الكااالم لاايس بصااحيح ،ال ،المعنااى واحااد وال يتااأثر اأبااد   :يقااول اللفااظ
هناا هاو محال هاذا  -علياه الصاالة والساالم-أو قاال النباي  ،-صالى هللا علياه وسالم-رسول هللا 

 نعم. ،البحث
 ن  ي  لَ ج  رَ  ن  عَ  و  أَ  ن  ه  الوَ  نَ م      و  ى نَ لَ عَ     ا  مَ السَّ 
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ـــــــــَلـــــــــعَ  مَّ ث ـــــــــ ـــــــــال  ب   ع  ام  ى السَّ  ه  رَ اكَ  َ م 
ـــال  وَ  ـــ ن  ت  َم ـــخ  شَ  ن  َع ـــوَ  ن  ي  َص ـــ د  اح   ح  ر  ج 
ــــــم  وَ  ــــــعَ  م  ل  س  ـــــــ م  َلــــــى فَ َنـــــــكَ  ه  ن      وَ ي 
ــــــــيَ  ن  ا   وَ  ــــــــر    ن  َعــــــــ ن  ك   ه  َعــــــــط  ق   او  رَ  ك 

ـــــــــ   اإل      ي  د  َحـــــــــكَ  ان  َيـــــــــبَ ال   عَ َمــــــــ  ك  ف 
ـــــــــوَ  ـــــــــَ  وَ    َح ـــــــــ د  اح  ـــــــــاإل   نَ م   اد  نَ س 

 

ـــــــــــيَ بَ   ـــــــــــوَ     و  َنـــــــــــكَ  ه  ان   ه  رَ امَ َخـــــــــــ ن  ه 
ــــن  َيح    َ  ــــه         َحــــال   س  ــــلَ  َل ــــيَ  ن  ك      ص 
ـــــحَ        َحـــــال  وَ  ـــــفَ  اَقـــــث  و      ي   ف  َخـــــأَ  وَ ه 
ـــــــأَ  ـــــــ ز  ج  ـــــــمَ   َ ب  ـــــــخَ ب   ز  ي  ـــــــم  جَ     ل   ه  َع
ــــــــوَ  ــــــــبَ  ح  ر  َج ــــــــم   و  ع  ــــــــر  ل   و  تَ ق   ك  لتَّ

ـــــــ ـــــــف   اد  َيـــــــد  ز     ل   ع  َنـــــــم  ا ن  ي  تَ رَ و  ي الصُّ
 

 الناظم الحافظ العراقي:  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
الساماع علاى ناوع  "أو عـن رجلـين"يعني على نوع مان الضاعف  "السما  على نو  من الوهن"

تساامع ماان الشاايخ  ك،يعنااي تساامع ماان الشاايخ علااى ضااعف فااي تحملااك أو فااي أدائاا ،ماان الااوهن
ألن العباارة باالسااتماع ال بالسااماع، تساامع ماان الشاايخ وأناات تنظاار فااي  ؛واالسااتماع فيااه قصااور

 ...ع ال يتعلق بالدرسو أو تكتب في موض ،كتاب آخر
 طالب:......

أو تكلام  ،أو تانعس ،أو تكتب ،ي موضوع آخر، لكن تنظر فال ،تعليقات عن الشيخ في الدرس
 اأحيان ا ،ظروفناا وفاي حالناافاي  وترد على الجوال ماثال   ،جارك كما يحصل من كثير من الطلبة

سماعه ضعيف، ومثل هذا لو يجلس فاي بيتاه ويقارأ  ،هذا ضعف ،يرن الجوال يقوم طالب ويرد
اإلجااازة الصااحيحة خياار ماان " :مثلمااا كنااا نقااول للطااالب يعنااي عنااد قااول أهاال العلاام ،أفضاال لااه

، ونقااول ء"ازة علااى وجهااه خياار ماان السااماع الااردياإلجاا" "، يقااول أهاال العلاام هااذاالسااماع الاارديء
ألناااه يجااايء يشاااغل نفساااه  اب لااابعض الطاااالب أفضااال مااان االنتظاااام؛االنتسااا :لااابعض الطاااالب

ال يتعاب وال يتعاب، ومثال هاذا الاذي ينظار فاي  ،ويشغل غيره، ينتسب ويهتم بدروساه أفضال لاه
جاوال وماا أشابه ذلاك،  أو يارد علاى ا،أو ينساخ كتاب ا ، أو ينعس أو يتحدث ماع زميلاهكتاب آخر

 يء.هذا سماعه رد
وأمر ونهى وصرف  ،سيما إذا خلط بعض األمور ببعض ال ءتحديثه ردي اوكذلك الشيخ أحيان  

هذا يحصل الخلل عند السامع بسبب تساهل هذا الشيخ، قل مثال هاذا  ،ودبر وعبر وهو يحدث
 .إذا كان الشيخ يحدث أو الطالب يسمع منه في حال المذاكرة

ـــــــــــو     ج  ثـــــــــم علـــــــــى الســـــــــامع بالمـــــــــ اكره  وهـــــــــــم خـــــــــــامره بيانـــــــــــه كن
 

، لكان أناا وهللا كنات أسامع :يقاول ،يعني إذا كان يسمع لكن على نوع من الضعف والوهن يبين
كنات  ،ماريض، ال يتسانى لاي االساتماع الكامال ،مجهاد ،متعاب االستماع عندي ضعيف؛ ألناي

ااولذا على طالاب العلام أن يتفارغ ت ؛بالي مشغول في مسألة أو في قضية ،منشغال   لماا  اتام ا فرغ 
 ،إذا كان سماعه علاى ناوع مان الهاون والضاعف، فهو بصدده تكتمل لديه األهلية أهلية التحمل

يقبال  ،ثقاة مساألة مفترضاة فاي راوٍ ألنه ال ؛بد من البيان ال ،أو كان تحديثه على شيء من ذلك
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أو فاي  ،أو فاي وقات معاين ،كل ما ينقل، فإذا كان على ضعف أو على وهان فاي ظارف معاين
شك أن من دونه في الحفظ أفضال مناه، يعناي إذا وجاد ساماع شاخص  لم يبين الو  درس معين

ليهاا، تفي طبقة عليا من الثقة والضبط واإلتقان ويشاركه في الادرس مان دوناه فاي الطبقاة التاي 
ال عناده شايء يفضال  لمشهود له بأنه من الطبقة العلياهذا ا في هذا الوقت يعني عنده ظارف وا 

فضالنا  ،سماعي في هاذا الادرس فياه ضاعف :ن أجل المفاضلة، فإذا قالعليه الثاني، والبيان م
يعني في بعض الظروف تجعل اإلنسان يتصارف تصارفات  ،عليه عند المعارضة من هو دونه

يعناي بعاض طاالب  ،عرضات لاه مصايبة ،شايء هاجتاحا ،دهماه أمارا يصاير ال تليق باه أحيان ا
، لمااذا؟ ألناه يعاايش فاي ظارف وهااو صااالتكأعاد  :العلام المعاروفين بااالتحري واحاد مانهم قياال لاه

فمثاال هااذا إذا كااان فااي حااال  ،وقااد يتصاارف تصاارفات مااا يليااق بااه يصاالي مااا عقاال منهااا شاايئ ا،
السماع على هذه الحاال علياه أن يباين، المساألة مفترضاة فاي هاذا الاراوي الضاابط الثقاة مباشارة 

حديثاه علااى حااديث  ناارجح األصاال أن ؟حديثااه لااو لام يبااين علااى حاديث غيااره ألاايس كاذلك حنارج
وفيااه وهاان  ضااعفألنااه أضاابط منااه، فااإذا كااان الظاارف الااذي ساامع بااه هااذا الحااديث فيااه ؛ غيااره

ال يقتضي التفضيل  -تفضيل اإلجماليال-ولذا يقولون في التفضيل ؛ رجحنا من هو دونه عليه
يعنااي مثلمااا نقااول: سااالم أجاال ماان نااافع، يعنااي هاال كاال مااا يرويااه سااالم راجااح علااى مااا  ،يئااالجز 
ذا قلنااا ،ال ؟ويااه نااافعير  البخاااري أرجااح ماان صااحيح مساالم ال يعنااي هااذا أن كاال حااديث فااي  :وا 

ذا  ،لماا يعتاري األفاراد مان مثال هاذا ؛صحيح البخاري أرجح من كل حاديث فاي صاحيح مسالم وا 
اماارأة ماان كاال ماان الرجااال أفضاال ماان  فضاال ماان النساااء ال يعنااي أن كاال رجاالن الرجااال أ: إقلنااا

 الي ال يعني التفضيل الجزئي.ل اإلجمالنساء، فالتفضي
 ...................................  ج  ثـــــــــم علـــــــــى الســـــــــامع بالمـــــــــ اكره

 

ماا الاذي تاذكره  ؟يذكر في باب كذاذا ما :المذاكرة يجلس الشيخ مع طالبه أو مع أقرانه فيقولون 
بجملاة ه ، ياذكر بجملاة تادل علياه ،ثم يذكر طرف حديث، أو يذكر حاديث بمعنااه ؟في مسألة كذا

 الجساساااة : فاااي الباااب حااديثقااال ، إذا تاااذاكروا شاايئ اتاادل عليااه، كمااا يفعااال أصااحاب األطااراف
يعني هل هذا ممكن أن يستدرك لفظه أو يروي الطالب عان هاذا الشايخ حاديث الجساساة  ،مثال  

ماا  ،بتفصيله من خالل قول الشايخ حاديث الجساساة أو حاديث الساقيفة أو حاديث كاذا وكاذا؟ ال
ألن الرواياااة يعناااي حاااال الماااذاكرة لااايس فيهاااا مااان التهيااائ واالحتيااااط والتحاااري  ؛ى يمكااان أن يااارو 

يعنااي مثاال مااا يقااال علااى ألساانة الفقهاااء: هااذه فتااوى وهااذا ، تحااديث مثاال مااا فااي حااال التحااديثلل
أو علق فيه  ،معرض كالممر في تقرير، هذه فتوى يعني مقصود بها الحكم، وهذا تقرير يعني 

 يقول:يه الكالم بدقة، ، يعني ما حرر فعلى كالم
 بيانـــــــه.............................  ج  ثـــــــــم علـــــــــى الســـــــــامع بالمـــــــــ اكره
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 (.على)من صيغ الوجوب يعني  ...،على السامع يعني األسلوب يدل على
ـــــــــــو  وهـــــــــــم خـــــــــــامره  ج  ...................................  بيانـــــــــــه كن

 

 يتااأثر لكان إذا كااان ال ،ر ماان هاذه المااؤثراتيعناي إذا كااان الطالااب يتاأث ،يعناي خالطااه ناوع وهاام
يااأتي باااأجزاء معااه وينساااخها  ،أنااه كاااان ينسااخ -رحماااه هللا-قطني كمااا عاارف عااان الحااافظ الاادار 

 أناات اآلن ضاايقت علينااا وال لااك حاجااة بالاادرس مااا :حااد ماان الطااالبواوالشاايخ يحاادث، وقااال لااه 
، قااال: وهللا مااا أدري  هقااال: هاااماان حااديث؟ يسااأل المنتقااد، الشاايخ  ، قااال: كاام أملااىتنسااخ تدماا

 ،أسانيدها كذا وألفاظها كذا، وحفظي ليس مثل حفظك االشيخ إلى اآلن ثمانية عشر حديث   أملى
ف ــه {يقااول:  -جاال وعااال-هللا و َبــي ن  ف ــي َجو  ــن َقل  ــر  م   ــا َجَعــَر َّللاَّ  ل َرج  يعنااي  [( سااورة األحاازاب2)] }مَّ

لقاراء مثاال علام الادين الساخاوي وغياره يقاارأ وبعاض ا ،الاذهن ينبغاي أن يتجاه إلاى مااا هاو بصادده
ويارد  ،ويرد علاى هاذا ،ويرد على هذا ،كل واحد في سورة ،في آن واحد عشرة مثال   ،عليه العدد
هلل و  القاارآن ضاابطه متيساار ،ساايما القاارآن يعنااي بالدربااة والخباارة ال ،ويرجااع إلااى هااذا ،علااى هااذا

 ،واحد من المسانيد ،واحد من السنن ،سلمواحد معه م ،والحمد، لكن إذا كان واحد معه البخاري 
ذا فعال  ،أن يستحضار الشايخ الارد علاى جمياع هاؤالء اما يمكان إطالق ا ،واحد آنويقرؤون في  وا 

 اعه فيه وهن شديد.ذلك فإسم
 ...... طالب:...

 ؟له عالقة بالكتاب ايعني يسمع شريط  
 ....... طالب:..

ن بعااض الناااس يبخاال فااي الوقاات علااى أهاام مثاال ماان ينسااخ سااماعه فيااه وهاان، اآل، مثاال مااا قلنااا
اهل تساوقاد ي ،ويارد علاى كاذا ،لمسَ ويرد على المُ  ،تجده وهو يقرأ القرآن يجيب المؤذن ،المهمات

ال شيء اأكثر من ذلك فيسمع مثلما تفضلت شريط   وأما بالنسابة لألذكاار فهاذا التسااهل فيهاا  ،وا 
 :بالوقات مان أجال أن يكساب القاوت يقاولن ، ويضااألخبار بقدر التهليال مائاة أكثر، فتجد مثال  

، فيساتغل يعني ال يلزم إحضار القلب عند جماع مان أهال العلامهلل، أسمع األخبار وأهلل والحمد 
 فيفعلها بعضهم.  ،هللا المستعان ؟يضيع أينوقته الباقي  وقته، ما أدري ما

 ..... طالب:...
 ؟ال تاؤدي الغارض هاي باطلاة أو هاللكان  ،كاره ظاهرالضعف في أذ -هللا المستعان-إيه هذا 

مرتبااة علااى القااول، يعنااي مااا دام النصااوص  ،النصااوص مرتبااة علااى القااول كمااا قااال اباان حجاار
اا نطاق لكاان قاادر زائااد علااى ذلااك ممااا ينفااع  ،واألجاار مرتااب عليهااا ثابات ،يكفااي اصااحيح   ابهااا نطق 

 له نصيب منه. القلب، ال ما
 ........طالب:.

 وا؟قال ماذا
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  .....سبحان هللا وبحمده :يقول مث   طالب: 
 بر ما يذكر.د، لكن الكالم على تيعني الذكر عند المبدأ ،هذا الذي أذكر في نيته أن يذكر ،ال

 ........طالب:.
 .ال هذا يختلف ،إيه

ـــــــــــو  وهـــــــــــم خـــــــــــامره  ج  ...................................  بيانـــــــــــه كن
 

 يعني خالطه.
ـــرح ـــتن عـــن شخصـــين واحـــد ج   والم

 ن الحـــــــ   لكـــــــن يصـــــــ   يحســـــــ   ج
 ج

عان -المتن عن شخصين واحد جرح هذه المسألة مفترضاة فيماا إذا روى الاراوي عان شخصاين 
اعيف، فإن كان الحديث بكماله عند اأحدهما ثقة واآلخر ض -راويين  الثقاة وعناد الضاعيف أيض 

عاة مواضاع عان مالاك وابان لهي، اإلماام البخااري روى فاي ، له أن يحذف الضاعيففالعبرة بالثقة
يكنااي بااه عاان هااذا الضااعيف اباان لهيعااة أو  ،ومساالم قااال: عاان فااالن وآخاار لهيعااة، وحااذف اباان

ألن ثبوتاه بالثقاة  ؛وال يلازم ذكاره ،إشاكال ههاذا ماا فيا ،عناد الثقاة غيره، هذا إذا كان المتن كامال  
ثقتاين بينهماا  تادليس التساوية، تادليس التساوية يكاون الحاديث عان راوياينب، وال يلتابس هاذا كافٍ 

أساااقط الرجاااال  لراوياااان الثقتاااان لقاااي أحااادهما اآلخااار، يعناااي لاااو راجعااات كتااابضاااعيف، وهاااذان ا
فاااإذا  ،يعناااي موجاااود روى عناااه أحادياااث ،الضاااعيف ووجااادت أن الاااراوي روى عااان شااايخ شااايخه

وال يادخل فاي  ،فهاذا شار أناواع التادليس ،حح الخبارأسقطت هذا الضعيف بين هذين الثقتين ُصا
كماا لاو  ،عن االثنين في طبقة واحدة، وحذف أحدهما وأبقى اآلخر يعني فيما إذا روى  ،مسألتنا
شااريطة أن يكااون الحااديث  ،مشااكلة هحاادهما مااا فياا، وحااذف أعنااده حااديث ماان روايااة ثقتااين كااان

ا الحديث إذا كان عناد أحادهما كاامال   ،عندهما كامال   أو عناد  ،هناا ياأتي اإلشاكال اوالثااني ناقص 
ألناه قاد  ؛ال يجاوز حينئاذٍ  ا،حادهما ثقاة واآلخار ضاعيف  ان أ، وكأحدهما ناقص وتكملته عند فالن

فيصاااحح بسااابب هاااذا الثقاااة وهاااو فاااي ، تاااابع لاااهال ميكاااون هاااذا اللفاااظ اساااتقل باااه هاااذا الضاااعيف و 
كم على الحديث بالضاعف بسابب أو العكس لو حذف الثقة وأبقى الضعيف حُ  ،الحقيقة ضعيف

وال  ،ال يثبات غيار الثابات ،ومنقاوض وكال طرفي المسألة ذميم ،هذا الضعيف وحرم الناس منه
يضاااعف الثابااات، يعناااي كماااا قيااال عناااد الكاااالم علاااى المساااتدرك والكاااالم علاااى موضاااوعات ابااان 

 .الجوزي 
ــــــــه إ  خــــــــرج ــــــــامع في ــــــــر الج  وأكث

 

ــــرج  ــــا الف ــــى أب ــــ  الضــــعف عن  ج  لمطل
ن الضاارر حاصاال بساابب موضااوعات اباان الجااوزي مثاال الضاارر : إوقلنااا ،هااذا تقاادمت المسااألة

فجعاال الناااس  ،باال موضااوعة ،ن الحاااكم صااحح أحاديااث ضااعيفةأل ؛درك الحاااكمالحاصاال بمساات
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واباان الجااوزي حكاام علااى أحاديااث حساانة باال صااحيحة بالوضااع فحاارم  ،يعلمااون بهااذا الموضااوع
 الناس منها، قال:

ـــرح ـــتن عـــن شخصـــين واحـــد ج   والم
   يحســـــــن الحـــــــ   لكـــــــن يصـــــــ    ج

 ج

 عند الثقة.  إن هذا إذا كان الحديث كامال   :وقلنا
 ...... طالب:...

 انتهى اإلشكال.ن إذا بي  
 ومســــــلم عنــــــه كنــــــى فلــــــم يـــــــو 

 
 

 ................................... 
 ج

 نعم؟ 
 . :........طالب
ا ال هو ي عان ثقاة وضاعيف أفضال مان و ر ، يعناي حاديث مابالكلياة االضاعيف يعناي لايس مطرح 

 .فعند الترجيح يرجح هذا ،علميعني تعدد الطرق له شأن عند أهل ال ،حديث مروي عن ثقة فقط
 . :........طالب

 لكن يبقى أن ذكر تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم.  ،هو على هذا
 . :........طالب

مااان أهمهااا بيااان المؤلااف أن الحااديث لاااه طاارق، أنااه يااروى ماان غيااار ، لكاان هااو لااه فوائااد كثياارة
جدنا بماا يشاهد لاه ولاو مان لكن إذا و  ،فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقف ،طريق

كماا فاي  -رحمه هللا-عند ابن القيم  اوالضعيف الذي ال يحتج به مطلق   ،نعم يرجح به ،ضعيف
لكن عند الترجيح يرجحون بأدنى  اوهو ال يحتج بالضعيف مطلق   ،ذكره ،تحفة المودود يرجح به

 .شيء
 ومســــــلم عنــــــه كنــــــى فلــــــم يـــــــو 

 
 

 ................................... 
 ج

 وآخر.  :يعني قال
................................... 

 

 والحـــــ   حيـــــ  وثقـــــا فهـــــو أخـــــف 
 

 ،عان اآلخار والابعض الثااني ،وقد يكون بعض الحديث عن واحاد ،إذا وثق الراويان كالهما ثقة
اا، والثاااني أو يكاون الحااديث بكمالااه عنااد أحاادهما  ههاو عنااد الثاااني بكمالااه، لكاان هااذا مااا فياا اأيض 

لكن إذا كان بعضاه عان هاذا الثقاة وبعضاه عان هاذا الثقاة وحاذف  ،إشكال إذا كان بكماله أدنى
 يقول: ،واحد

................................... 
 

 والحـــــ   حيـــــ  وثقـــــا فهـــــو أخـــــف 
 

ذاك  ء جااااء مااان هاااذا الطرياااق أو ماااناساااو  ،لمااااذا؟ ألن الحاااديث ثابااات ،لاااو حاااذفت واحاااد أخاااف
 الطريق. 

ن يكــــــــن عــــــــن كــــــــر راو    قطعــــــــهوا 
 

ـــــــه  ـــــــ  جمع ـــــــز بخل ـــــــ  مي ـــــــز  ب  أج 
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 ، كاالٌ يرويااه الزهااري عاان فااالن وفااالن وفااالن ،يعنااي كمااا فعاال اإلمااام البخاااري فااي قصااة اإلفااك
، لكانهم ال يجتمعاون علاى روايتاه المهام كلهام ثقاات ،وأناا لحاديث بعضاهم أحفاظ ،حدثني بعضاه

.  كامال 
ن يكــــــــن عــــــــن كــــــــر راو  قطعــــــــه  وا 

 

ز  بـ  ميـز...............   ........ أج 
 
 

ألن كلهاام  ؛مااا يلاازم ،القطعااة عنااد فااالنهااذه يعنااي مااا يلاازم تمييااز أن هااذه القطعااة عنااد فااالن و 
 .ثقات

................................... 
 مع البيان..........................

 ........................بخل  جمعه 
................................... 

 ،واآلخاار لااه الاابعض اآلخاار ،ويااه ماان طريااق هااؤالء، وبعضااهم لااه بعااض الحااديثتبااين أنااك تر 
 والثالث له قطعة منه وهكذا.

ــــــــرك    ج  مــــــــــع البيــــــــــان كحــــــــــدي  اإلفــــــــــك    وجــــــــرح بعــــــــو مقــــــــتو  للت
 ج

: إن وقال ،جمعهم الزهري هذه التي رويت من طريق جمع من الرواة قصة اإلفك  يعني لو مثال  
وال نادري أي قطعاة  ،رضنا أن واحد من بين هؤالء ضاعيفيختص بقطعة منه، لو افت كل واحد

ذا لااام يحصااال تميياااز  ،ألناااه التااابس فياااه الضاااعيف بالصاااحيح ؛هاااذا يقتضاااي تااارك الخبااار ،روى  وا 
هاذا تناوين عاوض، يعناي بعاض الارواة  ""وجرح بعـو   ،يترك الصحيح من الضعيف فإنه حينئذٍ 

  ."للترك   و  تقم"أو بعضهم 
 ( أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور.منعا)امفعول مقدم ل "وح   واحد"

ـــــــــن اإلســـــــــناد   ـــــــــد م  ج  فـــــــي الصـــــــورتين امنـــــــع ل زديـــــــاد    ج  وحـــــــــ   واح
، لكان لاو امقادم   وهناا أرجاح إعراباه مفعاوال ،ويقادم المفعاول ،مع أنه يسلط عليه الفعال ولاو تاأخر

 .ألن الفعل الثاني اشتغل بالضمير ؛رجحنا أنه منصوب بفعل مقدرلامنعه  :قيل
ـــــــــن اإلســـــــــناد  و  ـــــــــد م  ج  فـــــــي الصـــــــورتين امنـــــــع ل زديـــــــاد    ج  حـــــــــ   واح

لااو  ،ولاام يميااز نصاايب كاال واحااد ماانهم ،مااع ماان رواة متعااددينيعنااي فااي حااديث اإلفااك الااذي جُ 
صااار نصاايب هااذا المحااذوف ماان المااتن يااروى  ،حااذف واحااد صااار نصاايبه يااروى بسااند منقطااع

 ا.تضاها فيما إذا كان أحدهما ضعيف  ومق ،التي قبلها وفي الصورة ،بسند منقطع في هذه الصورة
 آداب المحدث. ، نعم

 آَدا ب  ال م َحد     
ي     ــــــــد  ــــــــي  التَّح  ــــــــَة ف يَّ  َوَصــــــــح     الن  
ـــــــَتع م ر   ـــــــر  َواس  َتس  ـــــــأ  َواغ   ث ـــــــمَّ َتَوضَّ

ت   ل ـــ   ب ـــَأَدب   اَصـــو  ي    َواج  َحـــد   َعلـــى ال 

 
ي     َحـــــــد  ـــــــر َك ل ل  ـــــــر    َعَلـــــــى َنش   َواح 

ـــــــط   ب  ح   اي  ي  ـــــــر  َتل ـــــــي اَوَتس  ـــــــَر ال م ع   َوَزب 
ــــــــب   ــــــــ   َوَه ل  ر  َمج  ــــــــة  ب َصــــــــد  َب  َوَهي 
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ــــــَة َطال ــــــب  َفع ـــــــم   يَّ ل ــــــ   الن    َلــــــم  ي خ 
ــ ي  ــي الطَّر  ــك  َأو  ف  َ  َل ــي  ت  ــ   اح  ــمَّ َحي      ث 

َنا ـــــــــــــــي  س  ـــــــــــــــن  ل ل َخم  س  ـــــــــــــــه  َيح   ب َأنَّ
َبـــــــــــــار     ـــــــــــــر  ال  ـــــــــــــي خ  ب َبي  دَّ والشَّ  َور 
َهـــَرم   َشـــى ال  َســـاك  إ    ي خ  م  ـــي اإل    َبب   َوَين 
ـــــر   َب ـــــم  ي  ـــــر  َل ـــــَي َعق  ـــــن  َثاب  ـــــ  ن  َيك   َف
ــــــــــــي  َوف َ ــــــــــــه   م  َجي  َبَبــــــــــــو  ُّ َوال ه   َوال 

َســــاك  ا  ببــــي إم  َمــــى إن  َيَخــــف  َوين   ع 
ــــــ     ــــــَو َح ـــــــ ه  َدلَّ َفه  ــــــاَن َراو  ف ي َح ج   ر 
ـــــــــه   م  كــــــــــَر َه اَ خــــــــــ َ  َعن   َوَبع ضــــــــــ ه 
ــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــم  َ َحــــــــــــــــــد  َوَأق ب   َوَ  َتق 
َعــــــا َمـــــد  َوَصـــــر   َمـــــع  َســـــَ م  َود   َواح 

ـــــ ل س  ـــــَ  َمج  ق ـــــد  ل   م  ـــــن   اَواع   َفـــــَ اَك م 
ل يَ  ـــــــَتم  ـــــــ   م س  ــــــــو    َفاتَّخ  م  ث ـــــــر  ج   اَتك 

َبـــــــــــع  مــــــــــا اَفَقـا  مـــــــــــ   و  أب َعــــــــــال    َيت 
ـــــــار  َتـــــــ َ  َء ب َق ـــــــد  َب ا ال  ـــــــن و  َس َتح   واس 
َبـــــــــر   ـــــــــمَّ َأق  ــــــــــَ ة  ث  ـــــــــد  َفالصَّ  َفال َحم 
ـــــــــى َراف ع ـــــــــ  اَلــــــــــه  َوَصــــــــــلَّى َوَتَرضَّ

ــــ   وَ  ــــمَ  ر  ك  ــــب      و  ر  ع  ــــ يء  َش  ب  َقــــلَ  ن  م 
ــــــــه       ن  ـ  كـــــــــيَ  م  ا َلـــــــــَمــــــــ ز  ا   َجـــــــــفَ  م  
ــــ و  ر  اوَ  ــــا   ي ف  م   َ م  ــــد   ــــي و    َق ــــن  ش   َع

ــــــــَدة  َوَ  َتــــــــز د   ــــــــن  َفا   ــــــــه  م   َمــــــــا ف ي 
َر َمــــــــــت ن   ــــــــــي  ــــــــــَناد  َقص   َعــــــــــال َي إ س 
ـــــر   ـــــي اَ َواخ  َشـــــاد  ف  ن  ـــــَن اإل  س  ت ح   َواس 

ـــــــــــــت ق ن  َوا  ن  ي َخـــــــــــــر    َواة  م   ج  ل لــــــــــــــرُّ
ـــــــ م  ء  ح  ـــــــاإل    َ  ب  ـــــــي  َن يَ َوَل ـــــــر  ك  ي   م 

 

ــــــــــ    ــــــــــد     َعج  ــــــــــم   َوَ  ت َح  َأو  إ ن  َتق 
ــــن  َخــــ َّد  َســــَلك   و ه  َواب  ء  ار  ــــي َشــــي   ف 

ـــــــــــــ ـــــــــــــا اَعام  َن ي  َبع  ر  ـــــــــــــأ َ  َ     َوَ  َب
ـــــــــَ   َ  ـــــــــاف ع ي   َخصَّ ـــــــــك  َوالشَّ  َكَمال 

 

َن ا ي  َثَمـــــــــان  ـــــــــن  َخـــــــــ َّد  َجـــــــــَزم  َوبال   ب 
 َكــــــــــَأَن   َوَمالـــــــــــ ك  َوَمـــــــــــن  َفـــــــــــَعر  
ـــــــــاَ ه   ــــــــَد ال م  ا َبع  ـــــــــو  ث  ــــــــالطََّبر    َحدَّ  َك

رَ  ـــــي  ـــــن  س  ـــــَر    َوا  نَّ َم ـــــد  َع ــــــز ء  َق  ب ـج 
ــــــَرة  اَ َحـــــــ     ي    ب َحض  د  ك  َتـــــــح   َوَتـــــــر 
ـــــــــــــه   ن  َلـــــــــــــى م  ـــــــــــــه  َأو   ب َبَلـــــــــــــد  َوف ي 
ــــــــــــــــر   ي    َرت   ــــــــــــــــد  َح م  َول ل  ه  ــــــــــــــــي   َعَل

ــــــ ــــــاف  ــــــه  َمَع ــــــ   َوَخت م  ل  ء  َمج  ــــــد   ي َب
ـــــــمَّ إ ن   ـــــــ   ث  ـــــــَما   َواَ خ  ـــــــع  ا س  َف  َأر 

ـــــــــــ    َيا م َحص   ــــــــــــو  َت ــــــــــــة  م س  َظ  َ ا َيق 
ــــــــــــــل  ب   َب ـــــــــــــَمع ه  م  ـــــــــــــا اَيس  َم ه   َأو  م ف 

ــــــــَم َ  َصَي ث ــــــــمَّ َبس  َتـــــــــن  ـــــــــَده  اس   َوَبع 
ــــن  َأو   ل : َم ــــو  ــــر   َيق  ي  َواَبتَه ــــر  ــــا َ َك  َم
ـــــــ َج ـــــــي خ  َتر  ـــــــاَوالشَّ ـــــــي و َ  َوَدَع  ـَم الشُّ

ــــب  كَ  ــــوَ  و  أَ  ر  دَ ن  ــــنَ  ف  ص   ب  َســــنَ  و  أَ     ق 
ـــــــــاكَ  ه  ه  رَ ك  ـَيـــــــــ ـــــــــلَ ع   ن  ـب  ـــــــــفَ  ة  يَّ  ن  ص 
ـــــــــــــــــ َ و  أَ  ـــــــــــــــــتَ ن  اوَ  م  ه  ـــــــــــــــــف  أَ وَ  ه  ق   م ه 

ـــد   َتم  ـــت ن  َواع  َ  َم ـــو  ـــي خ  َف ـــر   َش ـــن  ك   َع
َفــــــت ن   َ  ال  ــــــك َر َخــــــو  ــــــب  ال م ش  َتن   َواج 

ـــــــــ ـــــــــَع النَّ ـــــــــاي  َم َكاَي ـــــــــَد ال ح  ر  َبع   َواد 
ـــــــَو َحَســـــــن   ـــــــَ ء  َفه  م   َمَجـــــــال َ  اإل 

ــــغ   ــــر   ىن  ص  ــــ   َيح  و  ل َزي  َعــــر  ــــن  ال   َع
 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
باه ماع أن األصال  دئوبُ  ،المحدث الذي هو الشيخ ،ه آداب طالب الحديثيويل "آداب المحد "

ى التشااايخ، وهناااا يقااادمون فالطلاااب متقااادم علااا ا،ألن الشااايخ كاااان طالب ااا ؛أن يبااادأ بطالاااب الحاااديث
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، والخطااب سااهل ،ولكاال وجااه ،وهااو األقاادم فااي الطلااب ،ألنااه فااي الغالااب هااو األكباار ؛المحاادث
 يعني الخطب يسير في مثل هذا.

ولااايس الماااراد باااه األدب العرفاااي  ،والماااراد باااه أدب الااانفس الموافاااق للشااارع، جماااع أدب :واآلداب
ألن األدب  تاب فياه وعناه الشايء الكثيار؛وكُ  ،كلم فيهاالصطالحي الذي يحمل اسم الفن الذي تُ 

ال أدب  ،الذي يسمونه أدب الدرس ،كثير مما يخالف األدب هيطلق على نوع في اصار اآلن فن  
 ،تجماع الجاد ماع الهازل ،فيه المصنفات الكثيرة والكبيارة التاي تجماع ماا هاب ودب   وألفت النفس،

الكتااب،  ك ممااا تتصااف بااه هااذهى الشاار، وغياار ذلااإلااى الكااذب، تضاام الخياار إلاا وتجمااع الصاادق
 وال ،ومع ذلك هاي موجاودة يتاداولها النااس كاابر عان كاابر ،ويغلب عليها طابع السفه والمجون 

لكن مع ذلك على طالاب العلام أن يتحارى  ،استفاد منها أهل العلم ،من فائدة، يستفاد منها تخلو
األغاااني  :ها كتااابأ و يعنااي ماان أساا ،وهااي متفاوتااة علااى درجااات ،فااي قااراءة العفيااف النزيااه منهااا

ها محاضاارات األدباااء ومحاااورات البلغاااء ن لاام يكاان أسااوأ ها إ، وماان أسااوأ ألبااي الفاارج األصاافهاني
وابااان الاااوردي عاااالم فقياااه ، والشاااعراء، للراغاااب األصااافهاني صااااحب المفاااردات، مفاااردات القااارآن

وانتقااد  ،قاضااي مفتااي ألااف فااي الفقااه والتاااريخ وألااف فااي األدب فأسااف وبلااغ الغايااة فااي اإلساافاف
وقال: ماا يادري هاذا المنتقاد أن العلام الشارعي شايء واألدب شايء  ،بذلك وبين في مقدمة كتابه

مان أناا وهللا يعناي إذا أكثارت  :طالب العلم يقول ،هذا الكالم يقبل؟ ما يقبلهل مثل لكن  ،آخر
نقاول:  ،مساتجأح وأروح القلاب و او ر باد أن أ وال ،الملل والسآمة في الكتب الشرعية دب إلي  النظر 

ااالال مااانع ماان النظاار فااي كتااب التااواريخ التااي فيهااا  وكتااب األدب لكاان  ا،عباارة واالسااتجمام أيض 
الاذي  ،ماع أناه ماا سالم ،يعناي زهار اآلداب للحصاري مان أنظفهاا وأحسانها ،ينتقي منها األنظف

 اهم ام انب األدب الذي هو المجون، أغفال جانب اوامن ج امهم   اإن المؤلف أغفل جانب   :حققه قال
هاااو خاااالف  ،تكلااام عااان الشااايء علاااى نقااايض حقيقتاااه -سااابحان هللا-يعناااي  ،مااان جواناااب األدب

عليااه الصااالة -األدب لاايس األدب، األدب أن يتااأدب اإلنسااان بمااا جاااء عاان هللا وعاان الرسااول 
الجملاااة أو المقطاااع أو الكاااالم فاااي الكلماااة ماااا هاااي ببحياااث ينظااار فاااي الكلماااة يعناااي  ،-والساااالم
مان جواناب  اكبيار   ال جانب اغفاأ  هنا: إلفحش من القول والمجاون فحاش، ويقاولفيتحاشى ا ،الواحدة
اا ،وهااو المجااون  ،األدب لحياااة تفقااد حيويتهااا إذا كاناات يعنااي يقااول: إن ا اثاام بعااد ذلااك يقااول كالم 
  ؟نعم ا،خالص   هدى

 ........ طالب:.
يازاول بعاض يعناي قاد  ،همناساب لاهو من األدب الذي  ،هذا كالم شنيع، لكن هو الئق به ه،إي

على كل حال المقصاود بااألدب هذا الفحش الذي يتحدث عنه، بعض هذا المجون قد يقع فيه، 
وفياه كتاب نافعاة فاي  ،-علياه الصاالة والساالم- هرساولهنا أدب النفس الذي جاء عن هللا وعن 
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 ،الباان عبااد القااوي  الباااب، اآلداب الشاارعية الباان مفلااح كتاااب جمياال، منظومااة اآلداب وشااروحها
ااا  بعاااض المالحظاااات مااان الطالسااام وغيرهاااانفااايس، غاااذاء األلبااااب للسااافاريني ماااع أن فياااه  اأيض 

ماااتع ونااافع يعنااي  -رحمااه هللا-يسااتفاد منااه، هناااك كتااب فااي الباااب يعنااي كتاااب اباان عبااد الباار 
 نعم؟  ،موجودة في هذا الباب -وهلل الحمد-والمؤلفات ( بهجة المجالس وأنس المجالس)وعفيف 
 ......طالب:..

إنما هاو  ،ابن القيم وليس له تب باسمكُ  ،أخبار النساء البن الجوزي  ، هو ابن القيم ما ألفوهللا
وله قصيدة  ،ذكرت مثال ابن الوردي ،ابن حزم وغيره كلهم يعني كثير منهم ألف ،البن الجوزي 

 .في األدب، األدب المحمود
 اعتاااااااااااازل ذكاااااااااااار األغاااااااااااااني والغاااااااااااازل
   ودع الااااااااااااااااااااااذكَر أليااااااااااااااااااااااام الصاااااااااااااااااااااابا

 وجانااااااااب ماااااااان هاااااااازلوقاااااااال الفصاااااااال  
 فأليااااااااااااااااااام الصاااااااااااااااااابا نجاااااااااااااااااام أفاااااااااااااااااال

 

ملتاازم  ،لكان علاى المساالم أن يكاون علاى سامت واحاد ،يعناي يكتباون فاي هاذا، ويكتبااون فاي هاذا
ل   ..ألنه لن ينطق كلماة إال ؛لكل كلمة ا، وأن يحسب حساب  ابما ألزم به شرع   ـن َقـو  }َمـا َيل ف ـظ  م 

} ه  َرق يب  َعت يد  هال "يعناي:  -علياه الصاالة والساالم-قال معااذ للنباي  اولم [( سورة ق21)] إ  َّ َلَدي 
وهل يكب الناس  ،))ثكلتك أمك يا معاذقال:  ؟ن اخذو ؤ نحن م ؟نحن محاسبون على ما نتكلم به

ماع  ،على اإلنسان أن يهتم بهذاف : على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم((-أو قال-على وجوههم 
أن مسألة لفظ من ألفاظ التجريح  اوذكرنا مرار   ،فيهاوينظرون  ،أن أهل العلم يقتنون كتب األدب

فاي  -رحماه هللا-ما عرفه أهل العلم إال بواسطة كتب األدب، ومر بنا عند المؤلف عند النااظم 
ها بين وكان يقرأ  "كنت أظنها لفظ تعديل"يقول الحافظ العراقي:  "بين يدي عدل" :ألفاظ التجريح
باان ل ماان أبااي حاااتم المتشاادد فااي جبااارة كااون لفااظ تعاادياباان حجاار يقااول: مااا يمكاان ت ياادي عاادٌل،

فهذه أوجدت عنده يعني أمسك بطرف ما يمكن تجئ،  ،وأهل العلم كلهم على تضعيفه ،المغلس
البان قتيباة وهاو مان قف على حقيقة األمر قال: وقفت فاي أدب الكاتاب إلى أن و  ،الخيط فتبعه

هااو  صااول كتااب اآلداب أربعااة: الااذيل أربعااة، أألنهاام يعتباارون أن األصااو  ؛بأصااول كتااب األد
 بيان والتبيين وماذا؟وال ،أدب الكاتب

 ... ب:.....طال
 ، والرابع ماذا؟اليواألمالي ألبي علي الق ،إيه معروف

 ...... ب:..طال
 ؟كيف
 ....... ب:.طال

أدب الكاتااب علااى  وقفاات فااي: يقااول ب،أربعااة أصااول األد هااي ،لمبااردالكاماال ل ،أي نعاام الكاماال
وكاااان علاااى شااارطة تباااع، كاااان  ،بااان ساااعد العشااايرة ءالعااادل بااان جاااز  :ناااه شاااخص اسااامهوأ ،العااادل
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و مسااك طارف الخاايط فااي اآلن هاا ،مبسااوطة فااي األغااني المساألة ثاام وجااد ،صااحب شاارطة تباع
ذا دُ  ،نااه كااان صاااحب الشاارطة: إلاوقاا ،قصااصاألغاااني فااي  حكاام  هفااع إليااه شااخص معناااه أنااوا 
، باين يادي عادل يعناي هالاك :معناه هلاك، فقولاهخالص  ،بين يدي عدل :فقالوا ،عليه باإلعدام
ا في هذا المعنى.ألفاظ التجريح يعني في أسوأ   ، وذكر قصص 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 

ــــــــي التحــــــــدي    ــــــــة ف  وصــــــــح  الني
 

 ................................... 
 

وأخلاص " :ي قولاهألناه سايأت يشترك فياه المحادث والطالاب؛ وهذا مما ،صحح النية في التحديث
فااإذا  ل،ماا، والنيااة عليهااا ماادار قبااول العهنااا يقااول: صااحح النيااة فااي التحااديث "النيااة فااي طلبااك

مااا أن  ،إماا أن تكاون داخاال فاي الادعوات النبوياة ؟جلسات للتحاديث نااقش نفساك لماااذا جلسات وا 
 تكااون ماان أول ماان تسااعر بهاام النااار يااوم القيامااة، ناااقش نفسااك والنيااة شاارود قااد تستحضاارها فااي

متابعاة وتحساس  فاحرص على ،وتشرد النية وأنت ال تشعر ،ثم يطرأ عليك ما يطرأ ،أول األمر
ا ،ةهذه النية في كل لحظ ماا أمارت باه  ممتاثال   ،-جال وعاال-هلل  اصاحح النياة باأن تعلام مخلص 

ما جاء من الحث على تأدية ما ترويه عان النباي  امستحضر   ))بلغوا عني ولو آية((من التبليغ 
ا نيتاك،فإذا استحضرت ذلاك صاحت  ه،كما سمعت -الصالة والسالمعليه - عماا يكتناف  امعرض 

و ما أشبه ذلك؛ ألن اإلخاالص و طمع أو دفع ضر أذلك من حب لشرف أو سيادة أو رئاسة أ
إذا " :فاي الفوائاد -رحماه هللا-ولذا يقول ابان القايم  ا؛ال يجتمع مع حب الثناء والمدح، ال يجتمع

ذبحااه بساكين علمااك أناه ال أحااد ينفااع اص فعمااد إلاى حااب الماادح والثنااء فحادثتك نفسااك بااإلخال
عليااه الصااالة -ولااذا لمااا جاااء األعرابااي إلااى النبااي  "؛-جاال وعااال-مدحااه أو يضاار ذمااه إال هللا 

لكااان مااان  ))ذاك هللا((قااال:  ،شاااين يوذمااا ،إن مااادحي زياان ،عطناااي يااا محمااادفقاااال: أ  -والسااالم
ساايما إذا صاادرت مماان لااه شااأن  ع اإلنسااان كلمااة ماادح الإذا ساام ؟!يسااتوي عنااده الماادح والثناااء

ا اباه مان األثار مبلغ ا توبلغا ،أثرت باه الممادوح كلهام فاي تصارف ال ماع أناه ال الماادح و  ا،عظيم 
ن األميار الفالناي أو الكبيار الفالناي أو : إقيال لاه أن اإلنساان لاو اوذكرناا مارر   ،هللا وفي قبضاته

))ماان : وال يتااذكر حااديث ،ه النااوم الليلااة ماان الفاارحأتيااي الااوزير الفالنااي ماادحك البارحااة يمكاان مااا
هاذا ال يلقاي  ذكرتاه فاي ماأل خيار مناه(( ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مألذكرني في نفسه 

وا  فاي أواخار ساورة آل عماران  -رحماه هللا-ماع أن الشايخ الساعدي  ،له بال َمـد  بُّـوَن َأن ي ح  ي ح  }وَّ
َعل وا {  ،إذا أحب أن يمدح بما فعل ال يادخل فاي حياز الاذم :قال [سورة آل عمران( 211)] ب َما َلم  َيف 

فهمااه لآليااة ، و -رحمااه هللا-وهااذا اجتهاااد ماان الشاايخ  ،اإلشااكال أن يحااب أن يماادح بمااا لاام يفعلااه
لكاان بمثاال هااذا الباااب تجااد هاادي ساالف األمااة علااى خااالف هااذا، يعنااي هناااك أمااور قااد  ،صااحيح

علااى القواعااد ألماار أهاام وأعظاام، يعنااي كمااا فااي  ارونهااتجااري علااى القواعااد، لكاان الساالف ال يج
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ن أحاادكم ليعماال بعماال أهاال الجنااة حتااى مااا يكااون بينااه وبينهااا إال ذراع  :حااديث اباان مسااعود ))وا 
))ليعمل  :يعني جاء في بعض األحاديث فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها((

يعناي األصال والقاعادة حمال المطلاق  لنااس((ل ة... وبعمال أهال الناار فيماا يبادوبعمل أهال الجنا
لماذا؟ ألن اإلطالق  ،على المقيد، لكن ال تجد السلف يحملون المطلق على المقيد في مثل هذا

لكان بعاض  ،هاالعاقباة وساوئ أكثر تأثير في النفس، تجعل اإلنسان على خوف وعلاى وجال مان
 ،فيزكاي نفساه الى ذلك ساوء  للناس يزكي نفسه يضيف إ ا دام فيما يبدوالناس خالص يضمن م

يعني ما يحقر نفسه أن يقول: ولو كان  ،ظاهري مثل باطني ..،في حقيقة األمر ماأنا  :ويقول
اا أخشااى أن يكاون عملااي فيمااا يبادومخل  شااك أن وال ،فمثاال هاذا يهااتم لااه طالاب العلاام ،للناااس ص 

د أن يسامع مان الاذم ب والتجربة والواقع يشهد بأن من مدح بما فيه وأقر وسكت ال ،ارالمدح ض
 باد أن يسامع مان الاذم ماا لايس فياه، أماا إذا مادح بماا لايس فياه وساكت ال ا،جازاء وفاق ا ه،يابما ف

 .هذا مجرب
المجلاااد األول مااان مااادارج  فيماااا ذكاااره عناااه ابااان القااايم فاااي أواخااار -رحماااه هللا-وشااايخ اإلساااالم 

 ،أناا المكادي ،ي شايءوال منا ،وال عندي شيء ،وال لي شيء ،أنا لست بشيء"يقول:  ،السالكين
ااوكاذا كاان أباي وجادي ،وابن المكادي قاال هللا وقاال ا با " وهاو شايخ اإلساالم الاذي ماأل الادنيا علم 

أنااا فااي كاال وقاات "وكااان إذا ماادح فااي وجهااه قااال: " :مااا هااو باادعاوى، ثاام قااال اباان القاايم ،رسااوله
إن طالاب  ؟!هاذا الكاالمالعامل العالم العاباد الزاهاد اإلماام المجاهاد الربااني يقاول  "سالميإأجدد 

ا هااو عاالم اوأناه  ،العلام ال يكااد يطااأ األرض مان تاذكر حالااه علااى  ،ألماةالياوم طالااب العلام وغاد 
يكااون علااى ذكاار دائاام و  ،كاال حااال علااى اإلنسااان أن يحاارص ويتحاارى ويتحسااس فااي هااذا الباااب

 منه؛ ألنه الشيطان حريص يستغل الفرص في إضالل الناس وا غوائهم. 
ــــــــة فــــــــي ا  لتحــــــــدي   وصــــــــح  الني

 

 واحـــــــر  علـــــــى نشـــــــرك للحـــــــدي    
 

ال تطلاب العلام تخازن العلام ثام بعاد ذلاك تقاول وتتاذرع باأدنى علال  ،على نشرك للحديث رصاح
وهللا أناا اآلن  :المالئكة يصلون على معلم النااس الخيار، ال تقال ،واهية عن تعليم الناس الخير

؟ قااال: حتااى ال تعلاام مَ ل اا :ل لااهقياا ..،قااال بعضااهم ،مااا بلغاات النصاااب كمااا يقااول بعااض العلماااء
-جل وعاال-أنت الذي تحضر النية بتوفيق هللا  أين تجئ؟ منتحضر؟ ين أ من ،ر النيةتحض

ماا  ،واحاد مان كباار المشاايخ يقاول: ماا بلغات النصااب ؟!حتى تحضر النية ،وصدقك مع هللا ،
ن قفاار مااا وبعااض البلاادا ،ولهااذا وماان أجاال تخاااذل األكفاااء تصاادى غياارهم وتصاادروا ؛علااي زكاااة

والنااس فاي  ،وتجاد داعياة ،وتجاد طالاب علام ي ا،مع األسف أنك تجاد فيهاا قاضاو  ،فيها أحد يعلم
وه ت إلى أكثر من هذا القاضي الجديد الذي ما تحتاج ، يعني بعض القرى حاجة إلى أدنى شيء

ال شايء ،ما عندي علم :يقول ُمعين، ماا  ،يكفايهم ،أو معلام معهاد إن كاان عناده معهاد علماي وا 
وبعضاهم يتاذرع  ،إذا مشاوا علاى الجاادة ،يحتاجون إلى كبار المسائل، ويكبر المعلم مع الطالاب
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 ،عشارة مان الطاالبإال حضار  ينا في هذا البلاد ماابعدم وجود الطالب، يقول: جلسنا أول ما عُ 
وبعاد  ،ثام اساتمروا إلاى الحاج ،ثم جاء رمضان وتوقف الدرس فلما استأنفنا ما حضر إال خمسة

، المساألة يكفياك أن يقارأ علياك ولاو باأجرة ،ياا أخاي يكفياك واحاد :قلناا ،ناإال اثناصابر  الحج ماا
يبتلاي ويماتحن ليعاارف مادى ثباات هاذا الشاخص، يعناي عناادنا  -جال وعاال-وهللا  ،لة ثبااتمساأ

وماا عنادهم إال  مكنااهوأدر  ،ألاف اوأحيان ا ،خمسامائة ،اآلن من الشايوخ مان يحضار لهام أربعمائاة
يعناي  ا،أقبل هللا عليهم بوجاوه النااس، ولايس الهادف أن تكثار الجماوع أباد  و  ،او ر ، صبثبتوا ،واحد

مااا  ربقااد ،نعاام لكاان اآلجاار بقاادر مااا تنشاار ماان العلاام ،إن كااان هااذا هاادف المعلاام فنيتااه مدخولااة
ولااو لاام يترتااب عليااه شاايء، يعنااي لااو أنااك  ،إضااافة إلااى أجاار بااذل الساابب ،كماايسااتفاد ماان عل

أنت بذلت السبب وكونه خرج من طالباك علمااء أو ماا خارج  ،جلست للتعليم خمسين سنة مثال  
وال يساتعجل الثمارة  ،النتائج بيد هللا، لكن مع ذلك ال ينظر المعلم إلى العدد ،كما هي بمسؤوليت

 يعني ما يخفاى علايكم وضاع الشايخ ماثال   والنتيجة لو لم يكن عنده إال واحد يجلس لهذا الواحد،
ئااة مااا عنااده طااالب، الشاايخ ي فااي أول األماار، فااي أوائاال األربعمايعناا -رحمااه هللا-اباان عثيمااين 

اباان جباارين ساانة أربعمائااة وأربعمائااة وواحااد، ساانة تسااعة وتسااعين أدركناااه مااا عنااده أحااد، واآلن 
ااا إلااى  انظاار الجمااوع، ذكاار فااي ترجمااة الشاايخ اباان عثيمااين أن بعااض طالبااه قااال: إنااه جاااء يوم 

جد وال طالب، فيه كتاب بالحلقة، قاال: أجلاس أقارأ الدرس ما وجد وال طالب، دخل المسجد ما و 
القرآن ريثما يأتي صاحب هذا الكتاب، جلس في صدر المساجد يقارأ القارآن، الطالاب جااء قاال: 
أنا ما أنا بمشغول الشيخ وهو يقرأ، أخذ كتابه ومشى، يعني هل انثنى الشيخ من التعلايم بسابب 

ا، يعني هذه ال أثر لها في تبلياغ العلام، المساألة مثلماا ذكرناا مارار ا أنهاا مرحلاة  هذه المواقف؟ أبد 
 امتحان لينظر مدى الصبر والثبات، ثم بعد ذلك الثبات يبشر.

: ما يذكر عن السلف كله من باب المبالغة في استحضاار النياة وهضام الانفس، مبالغاة فاي  أوال 
ال مالاااك علاااى ماااا سااايأتي جلاااس للتااا دريس قبااال تحصااايل النياااة واستحضاااارها وهضااام الااانفس، وا 
 العشرين، ما قال: وهللا الناس ما قالوا: تزبزب قبل أن يتحصرم، مع أنه سيأتي هذا. 

................................... 
 

 واحـــــــر  علـــــــى نشـــــــرك للحـــــــدي    
 

 يقول:
 ثـــــــم توضـــــــأ واغتســـــــر واســـــــتعمر  

ـــــــ   ج  وزبـــــــر المعتلـــــــي اوتســـــــريح   اطيب 
 ج

نمااا هااو ماان أجاال تعظاايم ثاام توضااأ إذا أردت أن تحاادث توضااأ، لكنااه ال  علااى ساابيل الوجااوب، وا 
كماااا كاااان يفعااال اإلماااام مالاااك، واساااتعمل  "واغتســـر"، -علياااه الصاااالة والساااالم-حاااديث النباااي 

الطيااب، وساارح شااعرك، ال تخاارج شااعث ا، وكااان اإلمااام مالااك إذا طاارق عليااه الباااب قااال للخااادم: 
ال حاااديث؟ إن قاااا لوا: مساااائل خااارج إلااايهم انظااار مااان فاااي البااااب؟ ومااااذا يرياااد؟ تريااادون مساااائل وا 
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ن قالوا: حديث دخل المغتسل واغتسل وتنظف وتطياب، وسارح شاعره، ولابس أحسان  وأجابهم، وا 
ثيابه، ولبس العمامة، ونصب له كرسي، وجلس يحدث؛ اآلن ال الشيخ وال الطالب يصبر على 

 هذه األمور، الطالب الذي يبغي يتأخر عنه خمس دقائق مشى وخاله، وهللا المستعان.
 م توضـــــــأ واغتســـــــر واســـــــتعمر  ثـــــــ

ـــــــ   ج  وزبـــــــر المعتلـــــــي اوتســـــــريح   اطيب 
 ج

الزبر: هو الزجر، المعتلي بصوته على الحديث، المعتلي صوت ا علاى الحاديث، إذا كاان طالاب 
  -علياه الصاالة والساالم-يرفع صوته أكثر من صوت الشيخ الذي يلقي الحديث، كالم الرسول 

 هذا يزبر، يعني يزجر وينهر.
................................... 
 على الحدي ................. اصوت  

 ......................وزبر المعتلي 
 ................................... 

، وصاوته حديثاه، -عليه الصاالة والساالم-ألنه جاء النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي 
 كالمه.

فاي الادرس، فتجاد الفارق يساير ا باين رأساه ورجلياه، ألن بعاض الطاالب يساترخي  "واجل  بأدب"
وقاااد ال يوجاااد مااان بعاااض الطاااالب فاااي بعاااض األقطاااار يعناااي ماااا عنااادهم شااايء مااان االكتاااراث 
ا في مجلس الحديث وظهره إلى الشيخ يطبق السنة، يضطجع على جنبه  واالهتمام، تجده جالس 

ا؛ ألنك لست ت تعامال ماع الشايخ لذاتاه، إنماا األيمن وظهره إلى الشيخ، هذا جلوس بأدب؟ ال أبد 
 . -عليه الصالة والسالم-تتعامل مع ما يحمله من علم، وما يلقيه من حديث من كالم النبي 

ــأدب ــ  ب ــــــــ   وهــــــــب    ......................واجل  ج   وهيبــــــــة بصــــــــدر مجل

احااارص علاااى صااادر المجلاااس، يعناااي تقااادم إلاااى الشااايخ، وتقااادمك إلاااى الصاااف األول أو صااادر 
ل علااى اهتمامااك، وعلااى أنااك جئاات مبكاار ا ومبااادر ا، أمااا إذا جلساات فااي أقصااى المجلااس هااذا يااد

مكان من المجلس، ال سيما مع عدم المكبرات كما هو في السابق، هذا يدل على أنك إن بلغك 
ال مااا خسارت شاايء علااى كالمهام، ال هااذا لاايس بخلاق طالااب علاام، ال باد أن يتقاادم إلااى  شايء وا 

فااي ظاال الوسااائل الحديثااة والمكباارات أنااه كاال مااا بعاادت عاان  الشاايخ، قااد يقااول قائاال: إننااا اآلن
الشاايخ صااار الصااوت أصاافى، نقااول: ال، يلاازم علااي هااذا أن كاال الطااالب يبتعاادون عاان الشاايخ 
ال  ويجلاااس الشااايخ بمفااارده، ال، الشااايخ يتلقاااى مناااه العلااام والعمااال، يتلقاااى مناااه الهااادي والسااامت، وا 

 يكفيك شريط لماذا تحضر؟ يقول:
................................... 

   لــــــم يخلــــــ  النيــــــة طالــــــب فع ــــــم

ــــــــ  وهــــــــب   وهيبــــــــة بصــــــــدر مجل
 ج  ...................................

، هاال -جاال وعااال-وجااد طالااب مااا أخلااص النيااة، ظهاارت عليااه عالمااات أنااه مااا طلااب العلاام هلل 
 تقول له: يا أخي قم أنا وهللا ما أحدث إال المخلصين؟ 

 ..............................وهب   ...................................
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 لــــــم يخلــــــ  النيــــــة طالــــــب فع ــــــم
 ...................................  ج

 

يعني حدث الجميع على حد سواء؛ ألن هذا الذي لم يخلص النية اآلن ما يدريك عن مستقبله، 
بعين مان أصاابع هللا، يقلبهاا ، بين أص-جل وعال-قد ينتفع أكثر من غيره؛ ألن القلوب بيد هللا 

 كيف يشاء.
 لــــــم يخلــــــ  النيــــــة طالــــــب فع ــــــم

 ...................................   ج
 

 عم الجميع.
................................... 

 

 ج  ...................و  تحد  عج    
كحاااجتهم إلااى يعنااي قااد يحتاااج إلااى العجلااة إذا ضاااق الوقاات، الطااالب بحاجااة إلااى آخاار حااديث 

ال ففااي حااال السااعة ال تعجاال، والعلاام إنمااا ياادرك بالتااأني،  أول حااديث، األمااور تقاادر بقاادرها، وا 
 العجلة ال شك أنها تحرم الثمرة.

................................... 
 ج

ــــــــــم و  تحــــــــــد  عجــــــــــ        أو إن تق
 -عليه الصالة والساالم- يعني أنت بصدد تبليغ كالم النبي "أو في الطري "يعني تحدث قائم ا 

، يعني رتل حديثك، وبين مخارجه من أجل أن يفهم على وجهه، ويحفاظ علاى  ال تحدث عاجال 
وجهه، وحدث وأنات جاالس جلساة مناسابة لماا تلقاي، يعناي كماا أن الطالاب مطالاب باأن يجلاس 
 جلسة مناسبة كذلك الشيخ مطالب، يعني بعض الشيوخ يعناي فاي بعاض األقطاار ماا يكترثاون،
يعنااي بعضااهم..، يعنااي يحاادثنا بعااض ماان جاااء ماان بعااض األقطااار يقااول: يحاادثنا الشاايخ وهااو 

 مولينا ظهره وهو مضطجع ويأمرهم بحك ظهره، هذا امتهان للحديث.
................................... 

 ج

ــــــــــم و  تحــــــــــد  عجــــــــــ        أو إن تق
ا " وَن َّللا َ رة آل عمران وأنت ماش، لكن في آخر سو  أو في الطري "يعني وال قائم  ر  ك  يَن َيـ   }الَّـ  

} م  ــوب ه  ن  ــَى ج  ا َوَعَل ــود  ــا َوق ع  قااد يحتاااج إلااى شاايء ماان الااذكر أو ماان  [( سااورة آل عمااران292)] ق َيام 
التالوة، قد يقرأ القرآن وهو يمشي، وهو قائم، وهو أفضل األذكار، وقد يحتاجه وهاو مضاطجع، 

مان القارآن شايء، ومان السانة شايء وهاو مضاطجع، ففاي  إذا أوى إلى فراشه، وفي أذكار الناوم
ن لم تطبق بحرفيتهاا، لكان إذا فهام مان حاال  مثل هذه األمور يقصد منها أال يمتهن الحديث، وا 
الطالااب أو ماان حااال الشاايخ ماان بعااض تصاارفاته ماان هااذه التصاارفات أنااه ال يلقااي باااال  للحااديث 

؟ ومتى يستحب له الوقت الذي يحدث فمثل هذا ينهى ويزجر، ثم بعد ذلك متى يجلس للتحديث
 ، وهللا أعلم. -إن شاء هللا تعالى-فيه؟ ومتى يكف عن التحديث؟ في الدروس الالحقة 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.نب ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (04لحافظ العراقي )ألفية اشرح 
آداب  - الوهن أو عن رجلين السماع على نوع من - بدال الرسول بالنبي وعكسهإ)تابع: 

 (المحدث
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 ما نحتاج إلى قراءة.أقول: 
 اليوم. طالب: 

 .إيه
نا محمد وعلى آله نبي ،ى عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبارك عل ،الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
 :وشرعنا في شرح النظم إلى قوله "آداب المحد "

 .................ثم حي  احتي  لك
 

 فــــي شــــيء  اروه وابــــن خــــ د ســــلك 
 ج

تابه طرفان ووسط، كغيره من ألن األمر ين ؟متى يبدأ التحديث ؟متى يجلس المحدث للتحديث
وال  ، وفي النهاية يفتضحوهذا موجود ،ما أن يبادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه، إاألمور
ال انقطع عنه، هذا إذا بادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه فإنه ال يلبث  ،يستمر إن انقطع وا 

شية والضحك على الناس، يعني العلم ال يمكن أن يمشي بالتم ،كتشفألنه يُ  ؛أن ينقطع بنفسه
في يوم أو يومين فال بد أن ينكشف  ولو تلبس بما لم يعطَ ما مشى اليوم الثاني،  الو مشى يوم  

لم ينقطع بنفسه ن ثم إ ،ألنه يفتضح ويعرف الناس حقيقة أمره ؛بعد ذلك، فال يلبث أن ينقطع
ن كانوا صغار   والناس ال ،قطع عنه بين من يفيدهم ومن ال  يميزون  اسيما طالب العلم وا 

ي البلد، ف ،ولكن ال يحتاج إليه ،إليه قد يتأهل تياجحوقبل اال ، هذا إذا جلس قبل التأهليفيدهم
 ،في الطرف الثاني إذا تأهل واحتيج إليه ،هذا نوع ما يغني عنه ينصرف إلى أمٍر يكون أهم

ذا كان في دائرة ن عليه األمر فإنه يشك أنه إذا تعي   ولم يجلس للطالب مثل هذا ال أثم، وا 
ولم يقم بذلك أحد فإنه يأثم كغيره ممن تأهل  ،الوجوب الكفائي بمعنى أنه يوجد في البلد غيره

 نعم. ،لذلك، يعني إذا تأهل واحتيج إليه فلم يجلس فإنه يأثم
 طالب:...... 
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در لو قُ المقصود أن الحاجة داعية حتى  ،المسكون، القرية فما فوق  ،البلد المعروف المأهول
بد أن يقوم باألمر  ال ،تعين على أكثر من واحد ،أن حاجة البلد الواحد ال يكفيها شخص واحد

 ألن التعليم واجب على الكفاية.  ؛من يكفي
 .... الطالب:..

 يجلس في قريته.  ،يجلس في قريته ال يكلف أن يسافر
 .... الطالب:..

دام هو  ال يكلف الطالب أن يسافر، ما ،افركما أنه ال يكلف أن يس ،الكالم في قريته هو ،ال
 اهموال شك أن اإلقدام واإلحجام كال بلده وهو متأهل والحاجة داعية إليه يأثم إذا تأخر،في 

والواقع  ،لتأهل والحاجة، وال شك أنه حرمانإقدام قبل التأهل أو إحجام بعد ا مذموم، يعني
 ،اء كان في دراسته النظامية الرسميةكم من شخص تأهل ونبغ ونبل سو  ،يشهد بهذا الحرمان

يعني المسألة خمس  ،ثم تخرج فلم يزاول التعليم ،وصار األول على دفعته أو الثاني أو الثالث
سواء كان  ،ال يحسن وال يتقن إال ما بين يديه من عمل ا،ثم يعود عامي   ،ست سنوات ،سنوات
لكن غيرها ما  ،تي تتكرر عليه في عملهأو غيره، من األعمال تجده يتقن الموضوعات ال اإداري  
تردد عليه إال مسائل تلو تخرج األول على دفعته وتعين في محكمة الضمان واألنكحة ما  ،في

في المحكمة مخصص للمعامالت ما يعرف  ، ونسي األبواب األخرى، قاضٍ النكاح والطالق
عامي وهكذا، فالتعليم  وال يلبث أن يكون في غيرها من األبواب شبه ،إال أحكام المعامالت
ن االستمرار في العلم، وهو الذي ذي يضمسيما مع النية الصالحة هو ال والجلوس للناس ال

أو من أعظم وسائل التحصيل البذل،  ،يعني مع االستمرار الزيادة من خير ،يزيد في العلم
ي روضة ف من أقرانهأربعة نفسه في الرؤيا مع  ىوذكروا عن واحد من أهل الحديث أنه رأ

 فجلسوا على أربعة كراسٍ  ،هو ال يحدث ،فاألربعة كلهم يحدثون  ،وفيها خمسة كراسٍ  خضراء،
ان أن يبذل ما فمن األهمية بمك ؟ماذا قدمت لتجلس :قيل له ،نعفجاء ليجلس على الخامس فمُ 

 ،اق منهويشهد له الواقع أنه يزيد باإلنف ،زكاته، والعلم كما يقرر أهل العلم عنده من العلم وهذه
ا يعوالواقع يشهد بهذا، يعني لو افترضنا أن  الناس وال يطالع الكتب، يعني هو تأهل  ملشخص 

للتعليم ثم صار يسمع من الطالب هذه الكتب التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين يعني 
وهذا  ،سمع، هذا يستفيد مما يايقرأ في الدرس الواحد عشرين ثالثين كتاب  فُ  ،كل واحد بيده كتاب

ن كانت القراءة مهمة لكن هذا أقل المطلوب، وتجده يستفيد من  ،يغنيه عن قراءته لنفسه، وا 
 .بما استفاده منه هذا، وهذا من هذا إلى أن ينهض ،ويرد على هذا ،هذا

على ما  ايعني ما يجلس للطالب اعتماد   ،تحضيرالاألمر من أوائل وأما التعليم ال بد له في 
ما  ،شيوخنا الكبار إلى آخر درس وهم يحضرون  ،بد من أن يحضر ه ال، الحصله في دراست

لكن على كل حال التعليم أفضل من عدمه على أي حال،  ،يمكن أن يستغنى عن التحضير
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ثم يستفيد بما  ،قرأ عليه، وقبل ذلك يستفيد مما حضره في بيتهيعني المعلم يستفيد مما يُ 
له بمجرد القراءة، من هنا تأتي أهمية  تء كثيرة ما تحرر ويتحرر له أشيا ،يتجاذبه مع الطالب

، وله أجر هؤالء الذين تعلموا على يديه، وأجر من تعلموا متعدٍ   إضافة إلى أنه نفعٌ  ،التعليم
ألن العلم الشرعي من أمور اآلخرة  ؛على أيديهم، وكل هذا مشروط بالنية الخالصة الصالحة

ولو كان  ،من هذا، وال نغتر بوجود بعض المعلمين المحضة التي ال تقبل التشريك ال بد
كل واحد يتحدث  ،وفيه شيء من االنتقاء من كالم السلف ما تدري عن دخيلته ا،كالمهم مؤثر  
فيظن بالمتحدث أنه يطبق  ،كالم يعني ننقله عن السلف كالم طيبب نأتي رى ألننا ن ؛عن نفسه
وأن  ،لكم النياتو أن يصحح لنا  -جل وعال- والواقع بخالف ذلك، لكن نسأل هللا ،هذا الكالم

 .يجعل أعمالنا خالصة لوجه
 سم. 

 .... الطالب:..
علم صغار العلم ال يلزم أن يكون من الكبار، يعني طالب العلم في فالذي يُ  التأهل نسبي،

في اآلن يعني أنت  ،وهم طالب علم ما زالوا في الطلب يعلمون الصغار، ال مانع ،المتقدمين
ذا شرحوا فهمت مثال   ،على المشايخ ةالمتقدمين تأهلت لدارسة التدمريمرحلة  ما الذي يمنع  ،وا 

هذا وما زال  ا؟وكشف الشبهات والكتب السهلة التي مرت بك مرار   ،أن تشرح األصول الثالثة
يعني كان واألمثلة حتى من الوقت الحاضر،  العلماء يتعلمون ويعلمون في الوقت نفسه،

ما  ،أوقات أخرى في ويعلمون  ،من الكبار يعني -رحمه هللا-خ ابن باز يحضر دروس الشي
علم، وقد يوجد في فالتأهل نسبي، فأنت تتأهل لمن تُ  ،المون لو لم يعلموا، بل يأحد يلومهم

الصغار ويحسن  من الكبار، أفضل من الكبار يعلمالمتعلمين من يحسن تعليم الصغار أحسن 
على هذا، إذا احتيج للعالم  ولذا يوجه إلى نفعهم، والعمل جارٍ  ؛التعامل معهم أكثر من الكبار

 يجلس، إذا تأهل واحتيج إليه يقول:
 فــي شــيء اروه.....................    .................ثم حي  احتي  لك

 ج

 تتأهل ويحتاج إليك. :يعني من غير تحديد بسن معين، بهذا الضابط
................................... 

 بأنـــــــــــــــه يحســـــــــــــــن للخمســـــــــــــــينا
 

 ....................وابن خ د سلك 
................................... 

  ج
بن عبد العزيز مات لم ؟! عمر يعني ما تبدأ التعليم إال بعد خمسين سنة، طيب إن مت قبل

 في الثالثينات، سعيد بن جبير في -رحمه هللا-يكمل األربعين، الشيخ حافظ الحكمي 
، االخمسين،  لمقصود أن مثل هذا التحديد بالخمسين ال أصل النووي زاد على الخمسين قليال 

 .مالك بن أنس جلس قبل العشرين ،له، وهذا فيه تثبيط
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................................... 
 بأنـــــــــــــــه يحســـــــــــــــن للخمســـــــــــــــينا

 

 ....................وابن خ د سلك 
 ...............................اعام  

  ج
ال  ،علمه يعني اآلن هو بحاجة إلى أن ينمو ؟يعني إذا وصل إلى الخمسين ماذا بقي من قوته

بد من مناقشة ومحاورة في العلم، يناقش فيها الطالب  ال ،يكفي أن يطالع مثلما ذكرنا
 .المسائل، وهذا معروف في القديم والحديث ويحاورونه ويحررون له

 بأنـــــــــــــــه يحســـــــــــــــن للخمســـــــــــــــينا
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــا  اعام  ــــــــــــــأ   ربعين  و  ب
  ج

لكن  ،أوحي إليه بعد اكتمال األربعين -عليه الصالة والسالم-والنبي  ،األربعين األشدل ااكتم
ال يتصدى لتعليم  ،الضابط التأهل ،ال يلزم من هذا أن ينتظر اإلنسان إلى أن يبلغ األربعين

أكثر مما يصلح، قد يقول  فيفسد ،قبل التأهلالناس  أو الحكم بين ،أو لتأليف الكتب ،الناس
: هل نقول -وهذه من الغموض بمكان-نه إذا اشترطنا هذا وجاء شخص وجلس للتعليم : إقائل

يعني مثل الفتوى جاء فيها ما جاء من  ؟بد أن يشهد له باألهلية نه شهد لنفسه بالتأهل؟ أو الإ
دون ما تشيب له ور وي ،دون النصوصور وي ،وتجد أهل العلم يذكرون هذا ويشددون  ،ديدشالت

ألنه ال تخفى عليه هذا النصوص، هذه من  : إنه تجاوز هذه المرحلة وتأهل؛هل نقول ،الولدان
بد أن يشهد  نه شهد على نفسه أنه بلغ هذه المرتبة؟ أو ال: إالمضايق حقيقة يعني، هل نقول

ذين هم بد من شهادات أهل العلم ال وهل يكفي في ذلك الشهادات الرسمية أو ال ؟له غيره
بينما الشهادات الرسمية  ؟ويشهدون لبعضهم دون بعض -طالبهم–يعرفون أحوال الطالب 

 :قولوفيهم في الحقيقة من لم يتأهل، أ كل من تخرج فهو مشهود له بأنه تأهل، ،تشهد للجميع
العالم حينما يورد ما جاء في التحذير من الفتوى بغير علم، أو التحذير من القضاء قبل التأهل 

كأنه شهد لنفسه أنه تأهل، لكن هذه  ، أو يجلس للتعليمأو يجلس للفتوى  ،م يجلس للقضاءث
أو حتى للعالم نفسه مثل بزوغ الشمس، يعني  ،أمور حقيقة ما هي من الوضوح للناس كلهم

ا  ،اليوم ما تأهل  إنما نموه مثل نمو النبات شيئ ا ،تأهل، هذا ما هو بصحيح، ما يمكن يأتيغد 
رفه وزمنه، كما هو حاصل : نسبي ينظر في أحواله وأقرانه وبلده وظالتأهل مثلما قلناو  ئ ا،فشي
ن أمس ما تأهل واليوم : إهل نقول ،عن درس لفالن فجأة ُيعلنتجد في يوم من األيام  ،اآلن

، ليس بمعصوم حتى لو تأهل ،ال بد أن يقعو  ،تأهل؟ يختبر إن مشى وازداد في تحصيله وكذا
 .بد أن يقع في أقواله ما يقبل وما يرد لم، الر أهل العولو كان من أكب

وال تقييد  ،م بنفسه من أجل أن يؤهلها لتحصل له هذه األجور العظيمةتفعلى طالب العلم أن يه
 :بخمسين وال أربعين، قال

................................... 
 

 ....................وابن خ د سلك 
 

 .صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ،ابن خالد الرامهرمزي 
ــــــــــــــ  بأنـــــــــــــــه يحســـــــــــــــن للخمســـــــــــــــينا ــــــــــــــا اعام  ــــــــــــــأ   ربعين  و  ب
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د...............................   ...................................  ور 
ال يصل إلى  وقد يبلغ الستين وال يتأهل، وقد يبلغ العشرين أو ،نعم رد ألنه قد يبلغ الخمسين

 د تأهل.العشرين وق
د والشـــــــــــــيخ ببيـــــــــــــر البـــــــــــــار     ور 

 

 ................................... 
 

 .الشيخ ابن الصالح
ــار    ـــــَ ...........................    ........................ببيــر الب  َخص 

 

ووصل إلى  ،يعني طالب علم من سائر طالب العلم أكثر من مالزمة الشيوخ والتردد عليهم 
يعني يجد  اوجلس لتعليم من يمكن أن يستفيد منه ال بأس إلى أن يجلس مجلس   ،خمسين سنة

وحفظ  ،نفسه أنه ليس بأهل لهذه المهمة فيترك، لكن في الغالب أنه إذا أكثر التردد على علماء
 .ونظر في الشروح أنه يستطيع أن يمشي صغار الطالب ،المتون المقررة لطالب العلم
 ببيــر البــار   ................والشــيخ 

 

ـــــَ ...........................   َخص 
 

 ال ،بل قبل العشرين ،يعني هؤالء برعوا قبل الثالثين والشافعي" "  كمالك  يعني كالم ابن خالد 
تحديث والتعليم وغيره، لسيما مالك أفتى لسبعة عشرة، الشافعي قبل الخمسة والعشرين جلس ل

يعني هناك نوعيات جلسوا في أوقات أو مع توافر  والشافعي" "  كمالك  األمثلة كثيرة في هذا، 
 ،وشيخه ربيعة في المسجدعليه وكثر الجموع  ،شيوخهم، اإلمام مالك جلس في المسجد النبوي 

وتجد بعض طالب العلم يبرع  ،بن أبي عبد الرحمن، موجود في المسجد ةربيع ،ربيعة الرأي
معه، وتجد بعض الشيوخ  المسجد يصلي، وتجد بعض شيوخه في في هذا ويحضره الناس

  ؟، وفي هذا منقبة للطرفين، للشيخ والطالب، نعمايحضر أحيان  
 .... طالب:....

خالص ما عاد يمكن ينضج أكثر من  ،الخمسين النضج كاملأن السبب يعني النظر إلى 
 :ومنهم قال ،العشر :ومنهم قال ،كما قيدوا بداية الطلب بالخمس ،األشدمكتمل هذا، واألربعين 

 ؟!هذا معقول هذا ،ثالثين أهل البصرة :بداية طلب العلم قالوا ،الثالثين :ومنهم قال ،العشرين
إهدار للعمر، ومثل هذا يجلس إلى  ،هذا ضياع ؟!تجلس في بيتك إلى أن تبلغ ثالثين

 نعم وجد من أهل العلم من هو أهل للتعليم وطلب العلم إلى أن ،الخمسين يتردد على الشيوخ
ومع ذلك يدرس في أوقات أخرى، مالزمة لعالم من العلماء يستفيد منه في كل  ،بلغ الستين

لكن يعني من خالل الواقع أيهما أفضل أن يستمر مثل هذا في حضور  ،درس فائدة جديدة
ألن أكثر ما يقوله الشيخ من خالل حضور  بال شك الثاني؛ الدروس أو يكثر من التدريس؟

ة مما مر قد يستفيد بنسبة خمسين بالمائيعني في أول األ ،معروف لديهثالثين أربعين سنة 
ثم يتضاءل األمر  ،ثالث قد ال يستفيد إال بنسبة ثالثين بالمائةأو ثم بعد سنتين  ،يقوله الشيخ
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يعني أنتم  ا،مرار  ليه تكرر ع ،إلى أن يستفيد بنسبة واحد بالمائة، أما الباقي معروف عنده
قيل يعني يمكن عشرين أو ثالثين مرة، واألذن تمل  ،وهمتلد لو أقوله اآلن ملق اسمعتم منا كالم  
خمسين سنة يكفي  ،أربعين ،مثل هؤالء الذين لزموا الشيوخ ثالثين :فأقول ،من كثرة السماع

فإذا سمعت بفتوى تخالف ما تصورته  ،تعرف منهج الشيخ ،لمعرفة منهج الشيخ خمس سنوات
وال يعني هذا أن اإلنسان إذا بلغ الثالثين خالص ينقطع عن  ،هاعن الشيخ بادرت إلى إنكار 

قبل أن يحول دونه وبين العطاء ما يحول من  ، لكن يكثر من العطاء في هذه السن،الدروس
تجد من الكبار يشار لهم يعني  ،مرض وا عاقة وشيء من هذا فيندم على أن يكون أعطى وقدم

ما وجدت  ،أو مؤلفات في المكتبات الهم دروس   بالبنان إذا رحت إلى التسجيالت ما وجدت
 ،ويتذرعون  ،ما تأهلنا ،ما كمل النصاب ،بعدين بعدين ،سببه التراخي كل هذا ئ ا،شي

 العام مقدم على مثل هذه األعذار. لكن يبقى أن النفع -اهم هللا خير  جزا -ويتواضعون 
 وينببــــي اإلمســــاك إ  يخشــــى الهــــرم

 
 ج

 وبالثمـــــــــانين ابـــــــــن خـــــــــ د جـــــــــزم 
 

والخالف فيه  ،انتهينا منه ؟قبل متى يبدأ بطلب العلم همتى يمسك؟ اآلن عندنا فيما أخذنا
ع اليوم، ومتى و هذا موض ؟ومتى يبدأ التدريس والتعليم ،الطويل الذي تقدم في دروس مضت

 -سن-! أو هناك حد ؟جلس للناس إلى يوم الوفاةا :ألنه هل يقال للمتأهل ؟يكف عن التعليم
وقطع أي ارتباط بالناس واتجه  ،السيوطي لما بلغ الخمسين قطع الدروس واإلفتاء ؟يقف عنده
كونه انتقل من شيء  ،ضاع وقته يعني هذا ما ،مائة مصنفستحتى مات عن  ،إلى التأليف

األمران ألف وعلم وأفتى هذا من نعم هللا  لكن إذا اجتمع ،إلى شيء كالهما محمود مطلوب
 ى تحر ييعني  ،قبل خالص غيره ،على خالص نفسه اون حريص  يكشريطة أن  ،على اإلنسان

ما هو معنى هذا أنه يفتح الباب على مصراعيه، وكل ما طلب منه  ،لنفسه أكثر من غيره
ال ما تأهل ذا سئيكيهللا يح ،شيء تأهل له وا  ي يعن ،ال يعني هذا ،ل عن مسألة ما تردد فيها، وا 

 ينفتح للناس لكن بقدر استطاعته.
وكثر  ،إذا ظهرت عليه أمارات التخليط إ  يخشى الهرم" -يعني عن التعليم- اإلمساك"وينببي 

: لو اقتصرت هنا يقال له ،وسبق فهمه إلى غير الصواب ،النقد الموجه إليه، وكثر سبق لسانه
  على العبادة أفضل لك.

 وينببــــي اإلمســــاك إ  يخشــــى الهــــرم
 
 ج

 وبالثمـــــــــانين ابـــــــــن خـــــــــ د جـــــــــزم 
 

 ا؛ورأي   وأثبتهم عقال   ا،ولو كان من أحسن الناس فهم   ،يقول: لو وصل ثمانين خالص يوقف
سان بحسبه الخرف، لكن كل إن ااإلنسان، يحصل فيهفيها  لب أن الثمانين يخرفألنه في الغا

 في بداية الطلب. مثلما قلنا في التمييز
................................... 

 
 ج

 خـــــــــ د جـــــــــزم وبالثمـــــــــانين ابـــــــــن 
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، والذكر والتالوة أولى بهينصون على أن من بلغ الثمانين اتجاهه إلى العبادة  لعلما مع أن أهل
لكن النماذج في المتقدمين والمتأخرين ممن استمر في التعليم إلى أن وصل المائة أو جاوز 

 المائة هذا موجود. 
ـــــر ـــــم يب ـــــر  ل ـــــي عق ـــــن ثاب ـــــ ن يك  ف

ــــــــــر   ج ــــــــــن فع ــــــــــك  وم ــــــــــأن   ومال  ك
 

 ،مات عن مائة وثالث سنين ،واستمروا على التعليم، أنس جاوز المائة ،الثمانين واعني جاوز ي
وهذا مما يرد كالم ابن خالد  ،فإنه حفظ ونسينا ،يقول: سلوا الحسن هلكنه في أواخر عمر 

 .وأنه إذا بلغ الثمانين يقف عن التعليم ،الرامهرمزي 
 -وببلتهـــــــــــــــــــا-إن الثمـــــــــــــــــــانين 

 لــــى ترجمــــانقــــد أحوجــــي ســــمعي إ   ج
  ج

لكن مع  ،وأحوجت القوى كلها، تحوج الثمانين في الغالب ،وأحوجت البصر ،أحوجت السمع
 اواختبر بعضهم ورد رد   ،وهو ثابت العقل ،بل المائة ،بل التسعين ،ذلك قد يتجاوز الثمانين

 فرح به الطالب.  ادقيق  
 فاااااااإن يكااااااااون ثاباااااااات عقااااااااٍل لاااااااام يباااااااال

 كاااااااااااااااااأنٍس ومالاااااااااااااااااٍك ومااااااااااااااااان فعااااااااااااااااال   ج
 

نجم  ،مام دار الهجرةإومالك  ،-عليه الصالة والسالم-بن مالك الصحابي خادم النبي نس كأ
 ل المائة.لهم بعد تجاوز التسعين بعيعني من فعل ف "ومن فعر"مالك بن أنس  ،السنن

ــــــــد الما ــــــــه  ج  والببــــــــــــو  والهجيمــــــــــــي وف ــــــــــــه ــــــــالطبر  حــــــــدثوا بع  ك
 ج

يعني   ه"وف"ي كذلك حدث بعد المائة، جيم، وكذلك الهر طويال  م  عُ  ،حدث بعد المائةالبغوي 
يعني  "حدثوا بعد الما ه"أبي الطيب طاهر بن عبد هللا الطبري  جمع من أهل العلم كالطبري 

والموه كيف  ،الطبري حفظ له موقف قفز من حفرة بعد أن جاوز المائة ،ا المائةو بعد أن جاوز 
ال ش ؟!تقفز وأنت بهذا السن فقال المقالة  ،يء تندم على ذلكيعني يمكن يحصل لك كسور وا 

رأيته في شارع  افحفظها هللا علينا في الكبر" إمام أن ،ها في الصغراجوارح حفظن: "المشهورة
؛ ألن الشارعين شارع الفريان  ،ال ،كان يسمى شارع الغنم ،عثمان بن عفان داخل البلد

ن المسجد فإذا الحفريات قبل ثالثين سنة، خرج م ،شارع الفريان يناهز المائةمتجاوران، في 
، كفيف خرج من المسجد فسقط فيها ،رى أسفلهايعني ما يُ  ،الحفريات الخرافي ،القديمة العميقة

 ،فأخرجوهوهو إمام مسجد،  ،مات ،فجزم الناس أن الشيخ خالص انتهى ،أعمى ويناهز المائةو 
لكن هذا  ،د، الرجل مات منذ أميعني العصا انكسر ،استمر يمشيو نفض البشت والثياب 

 .وهللا المستعان ،يعني الجوارح إذا حفظت في الصغر يحفظها هللا في الكبر ،الحاصل
ــــــــد الما ــــــــه  ج  والببــــــــــــو  والهجيمــــــــــــي وف ــــــــــــه ــــــــالطبر  حــــــــدثوا بع  ك

 ج

ومات  ،ألنه ولد سنة ثالثين ؛في ليلة الوفاة مع التسعين -رحمه هللا-شيخنا الشيخ ابن باز 
إلى الساعة الثانية عشرة  ،وفاة إلى منتصف الليل وهو يفتيليلة ال ،تسعين سنة ،سنة عشرين
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خر ليلة من المسجد الحرام آ حملوهدرس، يعني آخر ليلة ي وهو يفتي، والشيخ ابن عثيمين في
كون  ،ون من حسن العاقبةفلما يعر  ؛المقصود أن العلماء يتلذذون بمثل هذا ،إلى المستشفى

في هذا  -جل وعال-إخالص العمل هلل  احضر دائم  لكن نست ،اإلنسان يختم له وهو على خير
 ،ال تحتسب لك من هللا ما لم تحتسب، أو ما ، كيف بك إذا بدأألن المسألة مزلة قدم األمر؛

من تسعر بهم النار شخص عمره كله أفناه بالتعلم والتعليم، لكنه تعلم وعلم  ليعني الثالثة أو 
 .وقد قيل ،ليقال: عالم

 ،ورحب بهم ،استقبلهمو  ،-عليه الصالة والسالم-لما جاءوا إلى النبي ي بن حاتم وأخته دوع
يعني ذكروا من كرمه وجوده ما هو مسطر في الكتب إلى  ،وذكروا من أوصاف أبيهم ما ذكروا

فحصل  أراد أبوك يعني قصد شيئ ا فحصل له(( ا))أراد أبوك شيئ  لما انتهى عدي قال:  ،اآلن
 ؟!لكن ماذا له في اآلخرة ،جواد إلى قيام الساعة :سوف يقالجواد، و  :ليقال ؟ماذا قصد ،له

له من  سيما ما هو من أمور اآلخرة المحضة أن يبدو فالذي يخشى ممن يزاول هذه المهن ال
من أن يتوقع أنه مع الصديقين يكون من أول من تسعر بهم  فيكون بدال   ،ال يحتسب هللا ما
 .والعافية السالمة هللا نسأل ،النار
ــــيوي ــــى إمســــاك نبب  ...................................  ج  يخــــف إن ا عم

 

 ُيمسك الذي أن والغالب العمى، عليه طرأ أو ،أكمه يعني أعمى مرهأ أول من نكا سواء األعمى

 لكن ،يستمر هذا حصل ما العلم من وحصل أعمى وهو عاش من أما ،العمى عليه طرأ من

 تاب.ك في علمه كان إذا مافي كالمهم
ــــي ــــى إمســــاك وينبب  ...................................  ج  يخــــف إن ا عم

 

دخال الكتاب، على حدأ تعدى أو ،الكتاب ضياع أو ،العمى بسبب تخليطه من يعني  ليس ما وا 

 كتابه في يدخل بمن ابتلي راوٍ  من وكم مظنة، كتابه في ما يحفظ ال كان إذا هذا مثل فإن ه،في منه

 ما له حصل لو يعني كتب، من يشرح الذي ،مثلنا لها ينتبه وهذه يمسك، فاألعمى ،منه ليس ما
 ،مشكلة عنده ما الكتاب بيده وهو ،تعليمه يتأثر التدريس، يتأثر أنه شك ال البصر وفقد ،حصل

 العلم لطالب ونصيحتي ولذلك ؛مشكلة عنده ما هذا حفظه من ويشرحها المتون  يحفظ الذي أما

 حفظوا الذين الشيوخ من واحد يعني ،ومراجعتها فيها النظر يديموا وأن ،المتون  بحفظ يهتموا أن

 هذا أعرف أنا يقول: ،كتاب في يقرأ المسجد بإمام فإذا المساجد من مسجد في حضر الصغر في

 يهتم أن العلم طالب على ؟كتاب أي في لكن علي   ر  م هذا الكالم ؟اسمه ما أدري  ما لكن ،الكتاب

 ،سهل بيده والمتن يبصر كان إذا ،أطر  ما عليه طرأ وقد تعليمها إلى احتاج إذا حيثب اتهظبمحفو 
وهذه طريقة يعني  ،جملة جملة القارئ  يوقف أن يريد كان إذا إال اللهم ؟يشرح كيف عمي إذا لكن

ستطرد يشرح كلمة كلمة، لكن مثل هذه الطريقة قد ال  ،الشرح الممزوج موجود عند أهل العلم
أو إمساك  ،لها قبل ذلك واستيعاب المسألة تحتاج إلى حفظٍ  إذا استوعب المسألة،معها إال 
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اإلمام أحمد يحدث من كتابه،  ا،أبد  ما فيه عيب  ،بالكتاب كما نفعله ويفعله كثير من الشيوخ
لكن اإلشكال فيما لو طرأ عليه مثلما يذكر  ،إشكال هويحفظ سبعمائة ألف حديث، هذا ما في

ال   شيء يجعله يختل طريقه.المؤلف عمى وا 
ـــــد َعـــــَر  ـــــن ســـــير بجـــــزء ق ن م  ...................................  ج  وا 

 ج

شخص يطلب أو مجموعة من طالب العلم يطلبون أن أشرح لهم التدمرية، أنا أعرف أن 
ن أتو ي ،الشيخأقول: روحوا إلى  ،ح التدمريةر الشيخ عبد الرحمن البراك أفضل ألف مرة يش

يعني وهلل -في العلوم كلها ونستطيع ئ داعندنا مبنحن من كتب األصول،  ااب  يطلبون كت
 ....لكن المسألة التي يشير إليها المؤلف ما هو يعني أن... ،وَجربنا وُجربنا -الحمد

 يقول:والذي يليه 
 وتـــــــرك تحـــــــدي   بحضـــــــرة ا حـــــــ 

 

 ................................... 
 

لكبير يتكلم كما هو الحاصل يعني شيوخنا كلهم يتكلمون في يعني لو جاءوا إلى الشيخ ا
االمناسبات ثم ينتقل األمر إلى من بعده، يعني لو أن من  ،من الشيخ ابن باز فما دونه ، بدء 
 لكنه محق. ،ث بحضرة شيخي فهو محق، وقد يلومه من يلومهدال أتح :بعده قال

 وتـــــــرك تحـــــــدي   بحضـــــــرة ا حـــــــ 
 

 ................................... 
 

ترك األمر له، يوم من األيام أن يُ  هوسيأتي ،واالعتراف ألهل الفضل بفضلهم هذا من األدب
 .األيام دول :قولأ

 وبعضـــــــــهم كــــــــــره ا خــــــــــ  عنــــــــــه
 ببلـــــــــــــد وفيـــــــــــــه أولـــــــــــــى منـــــــــــــه   ج

 

إال لعارض  ،يعني ما تأتي إلى شخص مفضول وتأخذ عنه علم ويوجد من هو أفضل منه
لكن  ،وفيه في حي آخر من أولى منه وأفضل ،علمشخص متأهل يُ  هيأنت في حي وف ،مثال  

وح إلى الشيخ البراك أو ابن أنت ما عندك وسيلة نقل، أو ما عندك وقت يسعفك إلى أن تر 
وهللا هذا أيسر لي  :شيوخنا، تقولأو الغديان من  من أهل العلم مأو ابن فوزان أو غيره جبرين

ذا أشكل علي  ، ب البيتانج فالشيوخ بالهاتف نصلهم، إذا عرض مثل هذا معك حق،  شيء وا 
ذا لم يعرض فترك األولى ال  شك أنه حرمان. وا 

 طالب:.......
رة شيخه ليسدده، إذا حصل يحدث بحض ابعضهم يحدث بحضرة األولى ويعتذر بأنه قصد   ،ال

ذر تعويهم من باب الكسل ما وده يتكلم وبعضاالعتذار، الشيخ موجود يسدده، بهذا و  منه شيء
، وهللا المستعان، وال يعلم بالنيات ، واألمور بمقاصدها، وهذا موجودبأنه يترك المجال لشيخه

 . -وعال جل-والخفايا إال هللا 
 وبعضـــــــــهم كــــــــــره ا خــــــــــ  عنــــــــــه

 ببلـــــــــــــد وفيـــــــــــــه أولـــــــــــــى منـــــــــــــه   ج
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كما قلنا في مسألة  ،أو بالتحصيل يعني يتعرف لمن هو أفضل منه ،األولى إما بالسن مثال  
لم تكن ن وبعض الناس قد يحضر عنده وا   ،......وأفضل أولى منه وأعلملة على من هو الدال

  ......الفائدة بقدر ما يبذل من جهد، لكن هناك أمور تحتف
 و  تقــــــــــــــــــم  حــــــــــــــــــد وأقبــــــــــــــــــر

 

 

 ................................... 
 ج

 ،من العلماء ،ن من الوالةسواء كا ،كان اكان، ال تقم ألحد أي   افدخل من دخل أي  ......... 
ألن قطع الحديث أنت اآلن  ؛ال تقم ألحد ،ممن له حق عليك أبيك أو عمك أو ما أشبه ذلك

شك أنه إيثار  ، وقطعه من أجل فالن من الناس ال-عليه الصالة والسالم-تتكلم بكالم النبي 
يدخل في مسألة  ، مع أنهكان الذلك ال تقم الستقبال هذا القادم أي   ؛لفالن على الحديث

لكن يقد  ،في الشرع ةيقرر أهل العلم أن القرب مرتب ، المفاضلة بين القرببين القرب المفاضلة
، ا، لو أن الرجل مع أبيه وصل إلى باب المسجد مع  يحتف بالمفضول منها ما يجعله فاضال  

ا أو حتى في أفضل، لكن كون االبن يؤثر أباه في مثل هذ وال شك أن الدخول إلى المسجد أوال  
أو في القرب من اإلمام يترتب عليه مصلحة أعظم من المصلحة المرتبة على  ،الصف األول

أو من أهل العلم دخل المسجد وأنت تعلم وبينك وبينه سوء  االقرب من اإلمام، لو أن شخص  
نزلته قل إليك عنه أو نقل إليه عنك، فأردت أن تقطع الحديث وتستقبله وتنزيله منُ  ،تفاهم مثال  

ن منزلته وقيل فيه ل عز  شك أنه راجح، إذا كان الشخص بحيث نُ  هذا ال ،ليزول ما في النفس
 ؛ت أن ترفع من شأنه ليرجع إلى منزلتهدر ، وأوصار الطالب يتناولونه ،مما ال أصل له ما قيل

 قال:، فلك أن تفعل، من الترجيح بأمر خارج األن ما قيل فيه ليس بحق، هذا أيض  
  حــــــــــــــــــد وأقبــــــــــــــــــر  و  تقــــــــــــــــــم 

 ج
 عليهم..............................   ججج 

 

قبل على الطالب بالسوية، يعني ال تخاطب واحد كل الدرس والبقية كأنهم غير موجودين، أ
يعني ال تخص  ع اجمي "وأقبر عليهم" انظر إلى الطالب على حد سواء، وعلى كل حال يقول:

على سمت الجلسة هم الذين  ني الغالب الذيوال جهة دون جهة، لكن ف ،دون بعض ابعض  
فال يعني هذا أنه  ،للشيخ ألنه هو األريح مثال   ؛ون باألكثرظنعم هم الذين يح ،ون باألكثرظيح

لهذا  ،ال ،أهمل من بجانبه من يمين أو شمال من أجل اختصاص من بين يديه دون غيره
 ،بمثل هذا يأتي ذي يريد أن يحظىم للذي أمامه، والولذا تجدون أكثر ما يوجه الكال ؛السبب

 .""وللحدي  رتر  وال أحد يمنعه، وعلى كل حال ينبغي أن يعدل الشيخ بين طالبه 
 ...وسلم على نبينا محمد اللهم صل

 :-رحمه هللا-يقول 
................................... 

 

   ......................وللحدي  رتر   
ع مفهوم، بحيث ال يكون و يث، بل تأنى في قراءته بكالم مسميعني ال تسرع في قراءة الحد

أو بعض الكلمات، وال يسرد، وال يهذ كهذ  ،هذرمة وال هينمة بحيث تخفى بعض الحروف
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عليه الصالة -استجابة لقوله  ؛ألن المقصود من التحديث التبليغ ؛بل يبين ويوضح ،الشعر
ال يتم التبليغ إال بالتأني و  حصلفال ي الغائب(())وليبلغ الشاهد منكم  ))بلغوا عني(( :-والسالم

وليس معنى هذا الترتيل أن تطبق  ،بين كل حرف من مخرجهوالوضوح واإليضاح بحيث يُ 
بصوت واضح  أن تطبق عليه األحكام، إنما يقرأ ال، ليس معنى هذا ،عليه أحكام التجويد مثال  

ية ما يريدون قراءته، القرآن يشترك فيه ن ال يخفى منه شيء، وأهل كل بلد لهم طريقة في تأدبي  
يقرأه العربي، ويقرأه  ،ألن لقراءته قوانين محددة مضبوطة ال تتفاوت ؛جميع المسلمين

والحجاز  ،الحجاز ةللحديث تختلف عن قراء نجد مثال   ، ويقرأه كل أحد، لكن قراءةاألعجمي
لفتن من صحيح البخاري، يعني نبرة الصوت، أذكر لما شرحنا كتاب ا ..تختلف قراءتهم عن

ومن خالل  ،وكان الشيخ عبد هللا هو الذي يقرأ بصوته المعروف الجميل ،في دورة علمية
ما  :لنانحن ق ؟وما الدليل على جوازها ؟االنترنت جاءت األسئلة هل تجوز مثل هذه القراءة

 ،س وأعرافهملعادات النا ألن الكالم وتأديته مما لم يرد فيه نص متروك ؟الدليل على منعها
، اأبد   ؟ن المغربي ينطق الكالم مثلما ينطقه المشرقي: إهل أحد يقول القبائل تختلف في نطقها،

ما يقول أحد هذا ال في القديم وال في الحديث،  ؟أو اليمني ينطق مثلما ينطق الشامي
 د تأديته بطريقة غير متكلفة وتصل إلى....... فالمقصو 

 مـــــع ســـــ م ودعـــــا واحمـــــد وصـــــر  
 

 

 ................................... 
 

 يقال في مثل هذا خطبة الحاجة؛ ما، وأولى ه دليل بخصوصهفيله صيغة مما لم يرد ....... 
عليه الصالة -على النبي سلم و  وصل   ،الحمد دأأسلوب ابتأي وعلى  ،ألنها ثابتة بالنص

سواء كانت  ،وامع األدعيةبين يدي الدرس بأدعية جامعة من ج يدعو "ودعاء"كفى  -والسالم
 .سيما أهل الحديث في بداية دروسهم أهل العلم ال دهذه طريقة متبعة عن ،من الكتاب أو السنة
 مـــــع ســـــ م ودعـــــا واحمـــــد وصـــــر   

 

 

 ................................... 
 

بسم بدأ فيه بذي بال ال يُ  ))كل أمرٍ  :يستدلون على هذا بما يقال في أوائل الكتب من حديث
(( :وفي رواية بدأ فيه بحمد هللا(())وال يُ  هللا(( العلم  أهل من اوعرفنا أن جمع   ))بالصالة علي 

كلها  هطرقعف، وليس معنى هذا أنه إذا كان حكموا على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالض
عليه الصالة -علي النبي  مي ونحمد ونصليس، بل نال ،ضعيفة أننا نبدأ بأي كالم كان

ة، الخطب النبوية ونتشهد ولو ضعف الخبر؛ ألن القرآن مبدوء بالبسملة والحمدل -سالموال
وليس  ، يعني بعض الناس يسمع شيئ ادوءة بالبسملةبمة، الرسائل النبوية لالحمدمبدوءة ب كذلك

ضعف هذا الحديث معناه أن وجوده  امن فقه النفس، يسمع أن فالن   ةفيه أدنى مسك
 .......كعدمه
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بربع عين، وألغى سمع  يعني ما يستوعب مثل هذا، هذا -سبحان هللا-لعجائز اإلشراق صالة ا
هذا الكالم ليس بصحيح، يعني إذا ضعف هذا الدليل  ه،لها كلها سوداء في عينعتج ،كل الدنيا

لكن اإلشكال في  ،هذا الكالممثل متضافرة على شرعية  ةوعملي ةفهناك أدلة أخرى قولي
نحن و في الحج قبل الماضي  ..،ذا وجد مثل هؤالء صاروا يتصرفون إ ،أنصاف المتعلمين

 : إنهم في الثانوي،فإذا شباب يعني ال أبالغ إذا قلت ،ذاهبون على رمي الجمرة في يوم العيد
 ،من المبتدعة اما رأيت البارحة أحد  هلل الحمد  يقول:الثاني في أوله، اثنين يحدث واحد منهم 

: "نام من قوله اأخذ   ؛ ألن بعضهم قالوال واحد يوتر -الحمد هلل- رأيتيعني في مزدلفة، ما 
، الذي يوتر اما أوتر تلك الليلة، فجعله مبتدع   -عليه الصالة والسالم-أن النبي  "حتى أصبح

 ،سبحان هللا ،من المبتدعة اأحد  ، وما رأى ةهذه الكلمفسمع  ،ما عندهم شيء شباب صغار
 . ندم عليه، وهللا المستعانانتظر كم من كالم قيل ثم يعني 

 مـــــع ســـــ م ودعـــــا واحمـــــد وصـــــر  
 

 

ــــــ   وختمــــــه معــــــا   فــــــي بــــــدء مجل
 

وما يليها تحتاج إلى شيء من  ،مجالس اإلمالءبعد هذا:  يعني يبدأ المجلس بهذا ويختم به،
 وهللا أعلم.  ،-إن شاء هللا تعالى-فيترك للدرس القادم  ،التفصيل

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،سولهوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ور 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (04لحافظ العراقي )ألفية اشرح 
 (تابع: باب: آداب المحدث)

 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

نبينا محمد وعلى آله  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
 دثب المح: آدافي باب -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم  .وأصحابه أجمعين

 :-تعالى رحمه هللا- يقول
ـــــ ل س  ـــــَ  َمج  ق ـــــد  ل   م  ـــــن   اَواع   َفـــــَ اَك م 

ل َيا ـــــــَتم  ـــــــ   م س  ــــــــو    َفاتَّخ  م  ث ـــــــر  ج   َتك 
 

ـــــــمَّ إ ن    ـــــــ   ث  ـــــــَما   َواَ خ  ـــــــع  ا س  َف  َأر 
ـــــــــــ    َيا م َحص   ــــــــــــو  َت ــــــــــــة  م س  َظ  َ ا َيق 

 

  نا على هذا. فوق نحن
، بل ضرب ونوع وقسم من أقسام التحمل :الءاإلم "واعقد لإلم ": -تعالى رحمه هللا-يقول 

القسم األول: السماع من لفظ الشيخ، ام التحمل الثمانية، ع القسم األول، من أقسو ر فرع من ف
وقلنا في  ،فاألول منها: السماع من لفظ الشيخ ،أعني األقسام الثمانية وتقدم شرحها مفصال  

أنواع هذا القسم اإلمالء، أرفع وأرفعه اإلمالء،  ،نه أرفع أنواع التحمل: إوقتها كما قال أهل العلم
ه من تحرز الشيخ والطالب، الشيخ يملي والطالب يكتب، كالهما متحرز، الشيخ لما يلزم في

 والطالب منتبه لما يكتب. ،منتبه لما يقول
ـــــ  فـــــ اك مـــــن اواعقــــد لإلمـــــ  مجلس 

 ج  أرفــع ا ســما ......................    ج
ذا كان السماع من لفظ الشيخ أرفع طرق التحمل يعني أرفع أنواع  السماع من لفظ الشيخ، وا 
، إذ هو أرفع اأرفع األنواع مطلق   -الطالب يكتبون و إمالء الشيخ على الطالب، -فيكون اإلمالء 

 ألن العلم كله سنة، ؛ةيعل الحديث ال يقصد بها السنة الشر هاألرفع، اإلمالء سنة متبعة عند أ 
يعقدون مجالس لإلمالء ينتقون فيها بعض  ،قة متبعة عند أهل الحديثنعم لكن سنة وطري

يوخه التي مما لها صفة تميزها، ينتقي من أحاديث ش ،ويعتنون بها ،األحاديث يهتمون بها
أو ذات الموضوع الواحد من أحاديث  ،أو القصار من األحاديث ،ي مثال  يرويها بأسانيده العوال

 .و وصف يشملها، وتكون من نوادر حديثهأ ،أو لها صبغة معينة ،شيوخه
أعاده الحافظ العراقي،  ،عند المتقدمين، ثم انقطع فترة من الزمن، فأعيد ااإلمالء كان معروف  

العراقي، والسخاوي والسيوطي، كلهم أملوا بعد انقطاعه،  ظوالولي ابن الحاف ،بن حجراوالحافظ 
مالء مثلما ذكرنا ينتقي من أحاديثه من إلى منتصف القرن أو إلى أواخر القرن الثامن، اإل
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يعني غير  ،مروياته عن شيوخه من األحاديث التي يرويها بأسانيده أحاديث لها صفة تميزها
العصر، أو عندكم يوم االثنين بعد صالة  :يقول يعني يوم في األسبوع مثال   ،مجالس التحديث

قرأ أو يُ  ،عامة التي يلقيها على طالبهغير الدروس ال ،مجلس إمالء يوم الثالثاء أو يوم الجمعة
 عليه فيها. 

ـــــ  فـــــ اك مـــــن اواعقــــد لإلمـــــ  مجلس 
 ج  أرفع ا سـما  وا خـ ...............     ج

 يعني أرفع طرق التحمل واألداء اإلمالء، وذكرنا السبب في ذلك أنه يلزم عليه تحرز كل من
 يمكن أن يكتب الطالب وهو غافل، الشيخ والطالب؛ ألنه ما يمكن يملي الشيخ وهو غافل، وال

كانت الغفلة مالزمة له، أما إذا كان من أهل اليقظة والتحفظ هذا ال يمكن أن يملي أو  إال إذا
 يكتب وهو غافل. 

................................... 
 تكثر جمو  ........................

 ..............................ثم إن 
............ ....................... 

بهذا، لفظ  كتفىحدود ما يسمع من لفظ الشيخ يُ الطالب إذا كانوا في يعني يكثر الطالب، 
يعني ذكروا  ،لكن إذا كثرت الجموع وينفذهم صوته، ،الشيخ يبلغهم ويصل إلى أقصاهم وأدناهم

عملها ل هذه التي نستاأللوف المؤلفة وبدون أآلت مكبرة مث ،هائلة عند بعض المحدثين اجموع  
خذ اإلمام الذي يبلغ الجموع في الصالة ات ؟ يعني تسمعون في الصالة إذا كثرتماذا يصنعون 
ال إذا كثر الجموع من غير مبلغ  عنه التكبير  فيحصل الخلل في صالةلتتم المتابعة، وا 
 ،طوابق مثال  والمسجد  ،ينقطع التيار الكهربائي في صالة الجمعة مثال  ا ما كثير   المأمومين،

فإذا انقطع التيار الكهربائي تجد  ،وناس في أسفل وناس في أعلى ،اإلمام على مستوى األرض
هذا  ،مين، هذا حصل: آفوق أو تحت يقولون  نيذوال ،من السجود ااإلمام يقول: هللا أكبر رافع  

ار فال بد من اتخاذ من يبلغ صوت اإلمام، وهنا إذا كثرت الجموع فص ،خلل في الصالة
 ،إلى مائة ألف اتصل أحيان   األنهم ذكروا أرقام   ؛الطالب ال يسمعون صوت الشيخ المملي

معنى  ، ماجموع غفيرة ما ينفذهم الصوت، فمثل هذا يأخذ مستمل ،أربعين ألف، خمسين ألف
ثم يسمعه المستملي  ،المستملي؟ المستملي الذي يبلغ صوت الشيخ، يسمع من الشيخ فيبلغه

ينتشرون بين الطالب، يعني بعض  ،قد يحتاج عدة من المستمليين ..،ه إلى منالثاني فيبلغ
يعني في القديم، تجده في محل عمله في  -تصالآالت اال-األمراء قبل وجود هذه اآلالت 

بها ويطلبها يؤتى  يعني على سبيل المثال القهوة كيف ؟في األسفلمن كيف يطلب  ،العمارة
في  طريقة األمراء العرب هنا، فتجد الذي على مثال   قهوة ؟ تجد األمير يصوت:من المطبخ

ثم يسمعه من في  ،يسمعه من أسفل يقول كذلك وة مثال  هالدرج يقول: ق ، في أعلىالدرج
وافرض أنه  ،هذه معروفة عند الناس قبل وسائل االتصال ،هكذاهوة و المطبخ، ويحضرون الق
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شيء، فإذا كثر الجموع بحيث  أي ،كتاب الفالنيال ،المعاملة الفالنية ،وة مثال  هيطلب غير الق
 خذ المستملين الذين يبلغون صوته.تيوال ينفذهم صوت الشيخ على هذا الشيخ أن  همصلال ي

................................... 
 ج  اتكثــــــــر جمــــــــو  فاتخــــــــ  مســــــــتملي  

 ..............................ثم إن  
   ............................محصـــ   

ال يفهم  من هذا، هذا أوال   اال يقرأ وال يكتب تجعله مستملي   يعني ما تأتي بعامي ال يعرف شيئ ا،
بد أن يكون لديه أهلية، يعني ما يلزم أن يكون  ال ،الكالم على وجهه وال يبلغه على وجهه

وته بعض ما تمر الكلمات بحيث تف ،يعني نبيه " ا يقظة"لكن يميز أقل األحوال،  ا،عالم  
يعني لديه أهلية لفهم ما  بد بأن يكون محصال   بل ال ،ال ،أو يؤولها ويأتي بمعناها ،الكلمات

يعني ذكروا من المستملين  ،ما يكون مغفال   ، ثم بعد ذلك يكون يقظ ا،ه على وجهيغوتبل ،يقال
قال  لما سكت الشيخ "حدثنا عدة" :قال المستمليوسكت،  "حدثنا عدة"، قال الشيخ: طرائف

ذكروا من هذا النوع من  ،يعني غباء هذا "بن فقدتكاعدة "قال:  ؟عدة ابن من :المستملي
  يستبعد أن يقع مثل هذه األشياء؛وال ،يعني يمكن أن يتندر بها في المجالس ،الضرب طرائف

 .ألن الناس يتفاوتون في إفهامهم
................................... 

................  ...............بعال 
 

  ا يقظــــــــــــة مســــــــــــتويا محصــــــــــــ    
...................................   

ألن هذا التبليغ واألصل في هذا العلو هو  ؛فيكون في موضع مرتفع أو يقف ،ألنه يبلغ البعيد
فال شك أنه إذا كان في محل  ،علو المؤذن الذي يبلغ أنحاء البلد، وهذا يبلغ عموم الطالب

 ه يبلغ أكثر، يكون تبلغه أكثر، أما الجالس بين الناس فتبليغه ضعيف. مرتفع فإن
 ...................................  ..................... ابعال  أو فقا م  

ألنه لو جلس  ؛ولذا القيام في الخطبة واجب ا؛يعني إذا لم يكن يوجد مكان مرتفع فيبلغ قائم  
رؤية المتكلم ألن  ؛لقريب منه قد ال يسمع، حتى االناسبين الناس وصار يخطب ما سمع 

 تعين على فهم كالمه.
ــــــــــ ــــــــــال  أو فقا م  ــــــــــا  ابع ــــــــــع م  يتب

 

 يسمعه............................. 
 ج

وقد يحتاج إلى أن يفهم من  ،ألنه قد يبلغ ما يسمع بحروفه ، مبلغ ا عنه أو مفهم ا له؛من الشيخ
 . "ا"أو مفهم  ال يفهم، 
الشيخ يحتاج إلى أن يرفع صوته ويتكلف في  ا،دروس قبل وجود هذه اآلالت متعبة جد  كانت ال

ن كانت في أول األمر أو  ،ولما تيسرت هذه األآلت ،هذا ما وجدت أنكرها جمع من أهل  لوا 
 ،في علم شرعي، في تدريس القرآن ،وتستعمل في عبادة في صالة ألنها أمور محدثة، ؛العلم

 اومنهم من تلقاه ،ومنهم من مات ولم يستعملها وهي موجودة ،محدثة :الوافق ،في تدريس السنة
، وهي اآلن قد ال يوجد من ينكرها إال نادر  اف ،تتابع الناس عليهاو  ،واستفاد منها ،بصدر رحب
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سيما إذا احتيج إليها، لكن مع األسف أننا نجدها في أماكن ال يحتاج  نعمة من نعم هللا ال
عنده وال نصف صف ويتخذ  أو اإلمام ما ا،الطالب خمسة ستة ويتخذ مكبر  إليها، قد يوجد من 

وهو ليس  ،بل يصدع المأمومين وأهل الحي والجيران ،ويزعج ،ومؤثرات ،ويرفع عليه ا،مكبر  
 لكن مثل هذه المحدثات احتيج إليها فتكون بقدر الحاجة.  ،، نعم هي محدثةابحاجة إليه
 .......طالب:..

 إزعاج.تتخذ لكن بدون 
 .......طالب:..

إشكال، هذه مما يعين  هما في ،كلها تتخذ ،في األذانو في اإلقامة، و  ،في القراءةو في الصالة، 
ونبه عليها أهل العلم  رفع الصوت أكثر من الالزم ليست سمة محمودة، :لكن أنا أقول ،الناس

ي  ا -جل وعال-قوله  عند تفسير َواي  َلَصو  َص  {}إ نَّ َأنَكَر ا   ير  إن  قالوا: [( سورة لقمان35)] ل َحم 
ن ذكروا  ،محمدةي من عرف بجهور الصوت هذا ليس بمحمدة، يعنارتفاع الصوت ليس ب وا 

عن العباس بن عبد المطلب أنه يبلغ صوته الفراسخ، نعم الناس بحاجة إلى من ينبههم في 
ا؛ ،األذان دل على أن  اإلقامة(())إذا سمعتم  :ألنه في الحديث الصحيح وفي اإلقامة أيض 

المقصود أن سماع  ،وابن عمر كان يسمع اإلقامة وهو يأكل، وفالن وفالن ،سمعاإلقامة تُ 
))إذا سمعتم  :والحديث دل عليه ،-رضوان هللا عليهم-اإلقامة معروف في عهد الصحابة 

 -رحمه هللا-وكم من إنسان يعني بعض المشايخ اجتهد  اإلقامة فال تأتوها وأنتم تسعون((
ن كونه لك ،إن اإلقامة بالمكبر تحمل على الكسل، ناس كسالنين، الكسالن كسالن :وقال

 .من الصالة أفضل من كونه إذا خرج يقابلونه في الطريق يخرج مع اإلقامة ويدرك شيئ ا
 .......طالب:..

 ،نالكسالن كسالنهم على الكسل هو نعينقول: أما كوننا  ،من التعاون على البر والتقوى هذا 
ما يحتاج إلى إغراب  ،نص في الموضوع ))إذا سمعتم اإلقامة(( :حيلة، وحديث يهف يعني ما

 في الفهم، أو استنباط بعيد. 
 ......طالب:..

كان ابن عمر يسمع "و "إذا سمعتم اإلقامة"كلمة  يعان على ذلك؛ ألنهي للحاضرين والغائب 
))ال  :بدليل قوله ،م في مكان األذانعد، وبالل كان يقيدل على أنها تسمع من بُ  "اإلقامة

 .تسبقوني بآمين((
ـــــــ  ـــــــار  ت ـــــــدء بق  واستحســـــــنوا الب

 ج

 ................................... 
 

يستحسن أن يكون سيما من القصار، و  ال ،ولو قرأ سورة كاملة كان أولى ،من القرآن يتلو شيئ ا
 باب األصوات المؤثرة.ر أو من حضر من أ ،المملي أو المستملينفس الشيخ المحدث 
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وهذا مأثور عن الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا  بقار  ت " -اإلمالء بدء- "واستحسنوا البدء
قراءة سورة -منهم أن يقرأ عليهم، بعضهم يستحب أن تكون القراءة  ااجتمعوا أمروا واحد  

نما هو مجرد سبح اسم ربك األعلى، ال يوجد لها دليل شرعي، نعم ليس له دليل، وا   -األعلى
َك َفَ  َتنَسى{استحسان واسترواح  ر    ح ف   ،يعني مالوا إلى هذا [( سورة األعلى1)] }َسن ق  }ص 

يَم َوم وَسى{ َراه  وما أشبه ذلك، لكن ال أصل  ا،تكتبون بأيدكم صحف  كم وأن [( سورة األعلى35)] إ ب 
 هذا االستحسان ال أصل له. ،له

   ة ب  مخالف.......طالب: القراءة يا شيخ من الصحاب
 يقرأ القرآن.أن  م إذا اجتمعوا أمروا قارئ اثر أنهعلى كل حال هو أ

 طالب: لكن لو فعلي ا ن يا شيخ باستمرار  
 ؟ينأ

 :حد ط به في الكلية وقال  ،في المدرسة ،طالب: المدر  ا ن يدر  ط به في الفصر
 ...تخ ها عادة.ااقرأ و 

بعد االقتداء  ا، لكن أيض  هعدم، األصل هذا ال ينبغي افوع شرع  أما اتخاذ عادة دون أصل مر 
 ، إذا كانت سنة من سلف ال تنكر.بمن سلف
 .... القراءة يا شيخ  نهم كانوا يتدارسون ا ياي ويقر ون ما سيتدارسونه وما.طالب:

 يدرسونه  
إلى يومنا هذا،  لداو وهذا مت ،يا فالن اقرأ :جلسوا جلسة عادية قالوا لو جلسة عادية،ال في  ال

 اقرأ. ،أهل العلم إذا جلسوا أي مجلس قالوا: سم
 ......طالب:..

العلم رونه تقصير منه، يعني إذا وجد من أهل بيعت اما يسويه ذيهذا الموجود إلى اآلن، وال
 ،هذه طريقة من سلف ،آيات ثم يفسرهاله ل األحوال يقرأ ، يعني أقفي مجلس وما في أي فائدة

وصار بعض الناس يتذرع بأدنى شيء، فإذا  ،لكن لما غلب الهزل ،وخنا على هذاعهدنا شيو 
 أعلم بما في : أنا ال أعرف لمثل هذا أصل، هللاكان في مناسبة أي مناسبة من المناسبات قال

 .لكن في الغالب أنه يتنصل من المسؤولية ،هبقل
 .......طالب:..

 وهللا المتسعان. ،إيه
 .......طالب:..
 -عليه الصالة والسالم-وكان النبي  ،لقرآن أمر شرعي ومطلوباع الناس احال إسم على كل

 يغشى الناس ويسمعهم القرآن. 
 .......طالب:..
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 ؟يعني ما الذي تهرب منه هل هو واجب عليه في األصل أو ليس بواجب ،على حسب الحكم
 محروم. أنه  ،أقل أحواله الحرمان

................................... 
 

ــــــــم بســــــــم    وبعــــــــده استنصــــــــي ث
 

إلنصات، وجاء في الحديث الصحيح في ، يعني طلب اطلبلالسين والتاء ل ياستنصت يعن
 ، أن يسكتوا ليسمعوا.يعني أمرهم أن ينصتوا ))استنصت الناس(( :حجة الوداع

................................... 
 فالحمـد فالصــ ة.................... 

 

ــــــــم بســــــــم وبعــــــــده    استنصــــــــي ث
................................... 

 

ال القولية فيها ضعف ،باألحاديث الواردة في هذا كل هذا عمال   على أن الجمهور ، الفعلية، وا 
بدأ فيه ببسم ))كل عمل ذي بال ال يُ  ،يحتجون بها في مثل هذا الموضع؛ ألنه من الفضائل

كثير من أهل العلم حكموا  بحمد هللا ثم الصالة عليه(( بدأ فيه))كل عمل ذي بال ال يُ  هللا((
يصدر  -عليه الصالة والسالم-لكن النبي  ،ه وطرقه أنه ضعيففاظلعلى الحديث بجميع أ
والصالة على النبي  ة، والخطب تفتتح بالحمد،والقرآن مفتتح بالحمدل ،كتبه ومراسالته بالبسملة

هذا، وأنه مثل تجعل كالم أهل العلم يستقيم في  كل هذه ،مأمور بها -عليه الصالة والسالم-
 .-عليه الصالة والسالم-، ثم الصالة على النبي ةيبدأ بالبسملة ثم الحمدل

 بقــول مــن..........................  ج  فالحمــــــــــد فالصــــــــــ ة ثــــــــــم أقبــــــــــر
 

 .وكذلك المستملي ،هذا المستملي، المستملي يستنصت الناس، الشيخ يبسمل ويحمد ويصلي
 ...........................ثــم أقبــر.

 ج  لـــه.................................

 بقـــــول مـــــن أو مـــــا  كـــــري وابتهـــــر 
................................... 

 

هذا  ؟أو ما الذي ذكرته ؟من حدثك :يقبل المستملي على الشيخ ويقول ،حدثنا :إذا قال الشيخ
األصل أن الشيخ يبدأ قبل، ثم المستملي يبلغ ما يسمع،  ؟قبل أن يبدأ الشيخ أو بعد المستملي

كأنه يبلغ الشيخ أنهم  ؟أو من ذكرتَ  ؟ما ذكرتَ  :لكن المستملي إذا استنصت الناس بقوله
 ؟أو من حدثك ؟أو ما ذكرت ؟من ذكرت :فيقول ،تلقيلسكتوا، اآلن الطالب على أتم استعداد ل

 يدعو -رحمك هللا-أنت ذكرت يقول:  تهر ** له""وابحدثني فالن عن فالن ثم يبلغ،  :فيقول
دعاء أكثر من إلى له، والشيخ حاجته إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، الشيخ يحتاج 

عليه -صلى على النبي  "ا"وصلى وترضى رافع  يعني دعا له  "وابتهر" حاجته إلى الثناء،
ويترضى عن  ،ره، ويصلي عن النبيإذا مر ذك -جل وعال-على هللا  يويثن ،-الصالة والسالم

صوته بذلك، ويترحم على من بعد الصحابة، يعني العرف عند أهل العلم الذي  افع  ار  ،الصحابة
، وال يقال تبارك وتعالى، و جل وعالوجل، و  عز :يقال فيه -جل وعال-جروا عليه أن الرب 

ن كان عزيز   "عز وجل" :-عليه الصالة والسالم-لمحمد  عرف عند أهل العلم ن الأل ؛جليال   اوا 
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، ثم بعد ذلك الصالة، وهي -جل وعال-حق هللا في هم أن هذا ال يقال إال نيالمتفق عليه ب
-عليه على سبيل االستقالل، واألنبياء ومن عطف  -عليه الصالة والسالم-خاصة بالنبي 

 من آله وأصحابه. -عليه الصالة والسالم
ـــ  ا..............وصـــلى وترضـــى رافع 

 والشـــــــيخ تـــــــرجم الشـــــــيو  ودعـــــــا   ج
 ج

حدثنا فالن ابن فالن ابن  ،خه يذكر اسمه كامال  ترجم الشيوخ، يعني إذا نقل عن شيالشيخ 
 ، أبو محمد الفالني، يعني يذكر االسم كامل.فالن

................................... 
 والشـــــــيخ تـــــــرجم الشـــــــيو  ودعـــــــا   ج

 ج

، وقد يحتاج إلى شيء من ى لهدعلهم كما يُ  ة أن ُيدعىهم بحاج اأيض   الشيوخ ،يعني دعا لهم
ذا أثنى على الشيوخ قبلت  ،هذا محل رواية يما فيما يميز منازلهم؛ ألنالثناء عليهم ال س وا 

حدثني الصادق "من الصحابة حينما يقول:  ، وهذا طريق مسلوك متبع، يعني بدء ارواياتهم
حدثني أصدق من "ى الصحابي ومن بعده، ، والتابعي يثني عل"أوصاني خليلي" "المصدوق 

سيما إذا كان في اسمه ما يدل على عدمها،  ، ال"حدثني فالن وهو ثقة"، "رأيت من البشر
ما الذي شاعر هذا  :ألن السامع يقول ؛اري: حدثني حجاج الشاعر وكان ثقةيعني في البخ

ثم بعد ذلك قد يتطاول  ،وون ويتبعهم الغا ،ال يفعلون  والشعراء يقولون ما نعم، ؟للحديث أتى به
 ".وكان ثقة" :فه بقولهدلمثل هذا أر  افرفع   ،عليه أحد

ــــب ــــن لق ــــرو   بشــــيء م ــــر مع  و ك
 ج

 ................................... 
 

{ -جل وعال-يعني قول الرب  لقب الذي يشعر بمدٍح أو ذم،لا ي   م ه  ال َمس  ( سورة آل 25)] }اس 
 . [عمران

 .......طالب:..
َيَم{م، نع يَسى اب ن  َمر  ي   ع  م ه  ال َمس   ؟السم هل هو المسيح أو عيسىا [( سورة آل عمران25)] }اس 

يعني من حيث تطبيق  ؟نعت لقب واسمه العلم عيسى وصفأو المسيح  ؟أو هما اسمان
{قال:  -جل وعال-لكن هللا  ،والعلم عيسى ،ف فالمسيح لقبيعار تال ي   م ه  ال َمس  ة ( سور 25)] }اس 

نه يمسح األكمه واألبرص ألالمسيح  :شك أنه لما يقال ال ؟له اسمان :أو نقول [آل عمران
أو ألنه ممسوح  ا،ما يكون علم   اويشفى سمي المسيح بهذا يكون لقب   والمريض واألعمى

وأعني بذلك مسيح يعني ذكروها في سبب تسميته بالمسيح، وأمور كثيرة  ،أخمص القدمين
ال و هذا لقب الغواية الدجال، هل  ريم، بخالف مسيحعيسى ابن مالهداية  ؟ يعني لو لم يرد اسما 
{ :-ل وعالج-قول هللا  ي   م ه  ال َمس  تردد ، ما يُ اما ترددنا في كونه لقب   [( سورة آل عمران25)] }اس 

  ، وهذا الذي ينطبق عليه حده.هذا مدلول اللقب ا؛ ألنفي كونه لقب  
في عدة آياي غير ا ية ه ه "يا  -جر وع -ناداه هللا في حالة النداء يا شيخ  طالب:
  ...فبدأ باسمه. "يا عيسى" "بن مريمعيسى 
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يَسى  :-جل وعال-لكن قوله  بعيسى، وأسند إليه الخبر ،أسند إليه الفعلو  ي   ع  م ه  ال َمس  }اس 
َيَم{ ، -جل وعال- ما جاء في كالم هللالف ال يستطيع أحد أن يخا [( سورة آل عمران25)] اب ن  َمر 

قد  شرعية والحقيقة العرفية كذا؛ ألنهمن أن هذه حقيقة  لهم إال أن يقال كما قيل في غيرهال
 ختلف الحقائق الشرعية مع العرفية.ت

ــــب ــــن لق ــــرو   بشــــيء م ــــر مع  و ك
 ج

 كبندر.............................. 
 

، كثيرة ار، وهناك ألقابٌ وممن يروي عنه غندار، غندار محمد بن بش ،لقب لمحمد بن جعفر
نزهة األلباب في ذكر المعروفين ) ماذا؟بن حجر اسم كتابه االحافظ  ي األلقاب كتب،وألف ف
محمد بن عبد  (صاعقةمثل: )مطبوع في مجلدين، هناك كتب كثيرة في األلقاب،  (باأللقاب
هذه األلقاب منها ما  ،ألقاب كثيرة عند أهل الحديث (نطي  مُ ) :ومثل : )دحيم(مثلو الرحيم، 
فيه ذم وال ما يعني بيان واقع،  ،ومنها ما هو ال هذا وال هذا ،ومنها ما يشعر بمدح ،يشعر بذم

 مدح.
ــــب ــــن لق ــــرو   بشــــيء م ــــر مع  و ك
  مــه............................... 

 ج

 كبنــــدر أو وصــــف نقــــ   أو نســــب 
 ................................... 

 

ابن أم  ،بن كذا، اابن كذا ،بن البرصاء، سهيل بن بيضاء، اهللا بن بحينةعبد  ابن علية،
 نعم؟  ،مكتوم

 طالب:........ 
إذا لم هذا  ،كذلك، المقصود أنه من نسب إلى أمه كثير في الصحابة والتابعين ومن بعدهم

عرج عرف بغيره ولو أشعر بنقص أو ذم كاألعمش واألوال يُ  ،للراوي  يقصد بذلك العيب والشين
 في كتب السنة.وتذكر  ،والضرير واألحدب واألحول هذه موجودة في ألقاب المحدثينواألعمى 

 طالب:........ 
 هللا بن بحينة، أمه أشهر من أبيه.عن عبد 

 هذا في الصحيح.  "بنت زينب "وهو حامل أمامة
 طالب:........ 

 ماذا؟
 طالب:........ 

 لماذا؟
 طالب:........ 

بن افالن  ،عيف عند أهل العلم أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهميعني هناك قول ض
  لك بأن قالوا؟وعللوا ذ ،هكذاكلهم يدعون على فالن ابن فالنة  ،فالنة
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 طالب:........ 
رَّ : هبقول واستدالال   ،على أوالد الزنا ابن مريم، وستر  ا لعيسى اتشريف   :قالوا ،ال ع و ك  َم َند  }َيو 

{أ َنا   ب     م  سيما  ال– ىدع))يُ  :في الحديثجاء جمع أم، ولكنه كما  [( سورة اإلسراء73)] َمام ه 
 .هنا في األلقاب بأحب األسماء إليهم(( -أهل الجنة

ــــب ــــن لق ــــرو   بشــــيء م ــــر مع  و ك
 ج
 ج

ــدر أو وصــف نقــ   ...........   ج  كبن
 .األعمى واألعرج واألحول واألحدب :وصف نقص

................................... 
  مــه............................... 

 ج

 ...........................أو نســـب 
 ................................... 

 

أمه بحينة، ابن أم مكتوم،  ،بن القشب، وعبد هللا بن مالك اسمه، اكابن بحينة على ما ذكرنا
عليه الصالة –النبي  ((؟ذو اليدين كما يقولأ)) :واألصل في التلقيب ما جاء في حديث

حمد بن أفإن اإلمام  ،إال إذا كان ال يرضى بذلك كابن علية مثال   ،ألمه ذكره بلقبه -والسالم
ألنه يكره االنتساب إليها، والشافعي يقول: حدثنا  ؛حنبل أنكر على يحيى بن معين نسبته ألمه

 هور بأمه.: ابن علية؛ ألنه مشإسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له
 يكرهــــــــــه كــــــــــابن عليــــــــــة  فصــــــــــن  ج   مـــــــــه فجـــــــــا ز  مـــــــــا لـــــــــم يكـــــــــن

 

ذا كان االختالف في  ،هذه حقوق العباد لسانك عن النطق بما يكره اإلنسان؛ ألنن يعني ص وا 
ب فيحرص ب والمسيَّ ومنه ما هو محبوب كابن المسي    ،الضبط منه ما هو مكروه عند صاحبه

خطأ مشهور خير من " :، كثير ما يردد أهل العلماإلنسان على أن يأتي بما يرضي صاحبه
 :واإلحياء اشتهر على ألسنة الناس التخفيف المستصفى" اآلن صاحب صحيح مغمور

، الناس ينطقونه يعني العكس (النيالباق  ) اوأيض   (،الغز الي)واألصل فيه التشديد  (الغزالي)
نيا)من  بدال   (الباقالني) ،هو بالتخفيف حقيقتهاو لتشديد با األمور التي  ( فيرون أن هذهلباقال 

تتحدث  األنه ؛وال توقع في لبس ،وال تغير المعنى ،خالف األصلت الناس ولو كان ادرج عليه
 .يتسامحون في مثل هذا ،عن ذات واحدة سواء شددت أو خففت
 ...................فجا ز  ما لم يكـن
ــــدم   ــــي اإلمــــ  عــــن شــــيو  ق  ج  وارو ف

 فصــــــــــن يكرهــــــــــه كــــــــــابن عليــــــــــة   
 أو هـــــــــــــــــم وانتقـــــــــــــــــه وأفهـــــــــــــــــم 

 

ما تأتي  ،يعني ابدأ باألقدم فاألقدم من شيوخك ** أو هم" "وارو في اإلم  عن شيو  قدم 
ومن هو  ،أو صغير السن قد أخذت قبله عمن هو أكبر منه ا،إلى شيخ أخذت عنه حديث  

 يقدم الشخص.  ، على أي وصف كان يقتضي التقديمأفضل منه وأحفظ
ــــي اإل ــــدم  وارو ف  أو هــــم.............................   ج  مــــ  عــــن شــــيو  ق

 

أو كونه أضبط  ،أو قدم السماع ،أوالهم بالتقديم، سواء كانت هذه األولية بسبب كبر السن
 ، وأتقن من غيره.وأحفظ
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................................... 
ـــه وأفهـــم   ج  ج  ......................وانتق

 

ديث واحد من الشيوخ وتترك من أحاديث الشيوخ وأفهم، يعني ال تركز على ح انتق  يعني 
يعني أنت في دروس التحديث بصدد أن تملي  ،ألن اإلمالء يختلف عن التحديث الباقي؛

لكن دروس اإلمالء التي يتخللها ما يتخللها من  ،أو تحدث بجميع ما عندك ،جميع ما عندك
وعلى هذا ينتقي من كل شيخ  ،ه ما يلزم فيها االستيعابطرائف وأشعار ونوادر وحكايات، هذ

تقي من مروياته عن طريق هذا ين -رحمه هللا- ي، يعني في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهباحديث  
 ال ،من أحاديث كل شيخ من الشيوخ حديث واحد ىنتق، ففي اإلمالء يُ اواحد   ام حديث  جر المت

ا له إال شيخ واحد فمثل هذا ينتقي من أحاديث أما شخص م ،سيما إذا كان مكثر من الشيوخ
 ،بحديث من أحاديث شعبة ايعني يأتي يوم   ،فيهاشيوخه، وكذلك من بعده، يترقى شيوخ 

من  ،الثوري من أحاديث وحديث  ،كيسانابن وحديث من أحاديث  ،أحاديث الزهري  وحديث من
 الشيوخ.ينتقي من أحاديث  ،حديث ابن عيينة

 أو هـــــــــــــــــم وانتقـــــــــــــــــه وأفهـــــــــــــــــم   ج  ...................................
 

 ما يمأل، في الحرج لعدم فهمهومما يوقع الطالب  ،يعني ال تهذرم وال تسرع في اإلمالء "أفهم"
المدرس يشرح والطالب  -في الدراسة النظامية-ولذا تجدون في الدروس  ؛فتجده يكتب خطأ

 ،يملي عليهم إمالء  ه و كتاببمعنى أنه يبسط  ال يملي إمالء الشيخ ،وأفهامهم متفاوتة ،يكتبون 
فإذا  ،لكن إذا كان يملي والطالب يكتب ،صحيحة ابةيعني الطالب قد يكتب كت ،هذا سهل

فرق  ا،شاسع   اوجدت بون   ا،شاسع   ابون   مقابلت كتابات بعض الطالب على بعض وجدت بينه
فهامه  .كبير، كل ذلك بسبب عدم تأني الشيخ وا 

................................... 
 ج  مــــــــا فيــــــــه مــــــــن فا ــــــــدة و  تــــــــزد

 ............................. وأفهــم  
 عـــن كـــر شـــيخ فـــو  مـــتن واعتمـــد

 

وقرأته وأمليته على الطالب بصوت  ،مر عليك هذا الحديثأنت يعني  ،وأفهم ما فيه من فائدة
طناب بحيث ال  يعني ال تشرح الحديث شرح وهذا الحديث فيه فائدة، ،واضح وكتبوه بإسهاب وا 

ألة إمالء وانتقاء من أحاديث الشيوخ ما فيه ؛ ألن المسألة مسيكفي الدرس الواحد حديث واحد
يعني الذي يستفيد " أفهم ما فيه من فائدة: "في مثل هم، وبعضهم كما قال الخطيب وغيرهفائدة ل

ينتقى منها، ث األحكام ، أحادياجميع الناس بحاجة إليه، فمنه جميع الناس أحاديث األحكام
 ،أحاديث الفضائل ،أحاديث الترغيب ،شيخلب الدين كلها مطلوبة لطالب العلم ولالكن أبو 

ية األهمية، المغازي غافي أحاديث العقائد  ،أحاديث اإليمان ،أحاديث كثيرة ،أحاديث الفتن
ا سواء  ،هذا الخبر استنبط لهم فائدة منيعني  "وأفهم ** ما فيه من فا دة" ،مهمة والسير أيض 
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أو حكاية تحكى  ،لقة بهذا الخبرعُ  اأو في مناسبة حصلت له ،كانت في متنه أو في إسناده
 ، أو عن شيخ في أثناء إسناده.عن هذا الشيخ الذي يروى من طريقه
................................... 
 ج  مــــــــا فيــــــــه مــــــــن فا ــــــــدة و  تــــــــزد

 م ............................. وأفهــ 
 عـــن كـــر شـــيخ فـــو  مـــتن واعتمـــد

 

، فأنت ألنك لو أكثرت من أحاديث الشيخ الواحد فإنك لن تستوعب جميع أحاديث الشيوخ
، وتذكر ما يتعلق بهذا الحديث اواحد   االطالب عن كل شيخ حديث   تجمع شيوخك وتلقي على

، أو بهذا الخبر أو حكاية تتعلق ،أو ما أشبه ذلك ،أو شعر ،أو طرفة ،أو فائدة ،من استنباط
 براٍو من رواته.

 ............................و  تـــــزد
 ج  عــــــــــالَي إســــــــــناد قصــــــــــير مــــــــــتن

 عـــن كـــر شـــيخ فـــو  مـــتن واعتمـــد 
................................... 

 

 "قصير متن" -عليه الصالة والسالم-يعني تقل الوسائط فيه بينك وبين النبي  "عالي إسناد"
م األخبار الطويلة بحيث ينتهي مجلس اإلمالء بحديث واحد، إنما تأتي يعني ما تملي عليه

 ، قصيرة المتن.ديث العوالي قصيرة اإلسناداحباأل
ــــــب المشــــــكر خــــــو  الفــــــتن  ج  عــــــــــالي إســــــــــناد قصــــــــــير مــــــــــتن  ج  واجتن

فتنة  هالحاضرين، قد تأتي بشيء ال تبلغه عقولهم فتكون في ال تحتمل عقول الطالب يعني ما
ويجعلونها من المتشابه الذي  ،ح كلهم في مثل هذا يركزون على أحاديث الصفاتوالشرا ،لهم

ال يلقى على العامة، أو على أنصاف المتعلمين الذين قد يفهمون منها التشبيه، تشيبه الخالق 
ما قد ، وما يقال مفأحاديث الصفات من المحكم ،لكن هذا الكالم ليس بصحيح ،بالمخلوق 

ا؟ ال يمكن فهل يحجب عنهم القرآن أيض   ،ما قد يفهمونه من اآلياتيفهمه بعض الناس يرد ب
فلو حجبنا أحاديث الصفات للزم  ،العامة، وفيه من آيات الصفات ما فيه حجب القرآن وال عن

ا آيات الصفات.أن نحجب   أيض 
ــــــب المشــــــكر خــــــو  الفــــــتن  ج  ...................................  ج  واجتن

 ؟!"أتريدون أن يكذب هللا ورسوله ،حدثوا الناس بما يعرفون " ،ال يحتمله علقهال يفتنن به من لئ
 ؟نعم

 طالب:........ 
لو رجعت إلى الشراح الشيخ سليمان بن علي في فتح المجيد ذكر ما يذكر عن مالك أن  ،ال

ن كان ال يثباقوي   ارد   ارد عليهوال تلقى على العوام، و  أحاديث الصفات من المتشابه ت عن ، وا 
المجيد وغيره، لكن فتح حتى في  ،لكن مع ذلك القول مردود، ذكره في الشروح كلها ،مالك

 األصل تيسير العزيز الحميد. 
 ه ا يقول: لما ا أسهب الشيخ في  كر آداب مجل  اإلم ء مع أنه حالة خاصة 
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ة، يخدمها ها كثير من األبواب السابقث العامة غير مجالس اإلمالء يخدمجالس التحديميعني 
ما يخدمه إال في هذا  ، لكن اإلمالء ما مروأداء   جميع األبواب السابقة تخدم التحديث، تحمال  

اإلشكال لو اتخذ  ،واآلن يختلف الوضع عن السابق، مع أنه سنة قد تكون مهجورة ،الباب
ويأتي  ،يعني الشيخ يحرر ما يريد أن يمليه لإلمالء كان يكتفي الناس بآالت التسجيل، امجلس  

مسجل يكفي، أو ، ويقول لهم: الغير زيادة وال نقصانمن إلى الطالب ويملي عليهم إمالء 
ولذا  ؛في السابق ما في مثل هذا ،وراء الشيخ ويصور للبقية، قبل ما في مثل هذا ايكتب واحد  

هل  ؟وما مصير وضعهم لو عقد مجالس لإلمالء من هذا النوع ؟ما أدري ما مصير الطالب
دخل يعني مجرد إمالء من أن ي ،يملي على الطالب يملونه الذيفي الجامعة  انظر ؟يثبتون 

 يكتفي بواحد يكتب والبقية يصورون.  ا،نافع   اولو كان علم   إلى أن يخرج وهو يملي يملونه،
ولي  إم ء ك م  ، كر عن أهر العلم إم ء المرويايال   ي  اإلم ء طالب: لكن يا شيخ 

 لى هي ة اإلم ء.لقى عنشأ ثم ي  ي  
بالحكايات والطرائف والقصص،  هويزين ،إمالء، إمالء سواء كان من حفظه أو من كتابته

 وأشعار. ،ويستطرد فيه
 المروياي.  اإلم ء أنه ما ي كر عنطالب:   أقصد ا غلب في

يروح  والكن المرويات مع اإلجازة إذا كتب واحد وأجيز الجميع به انته ،إيه في المرويات
 صوره وخالص. ي

ا ن من النادر أن يوجد ا ن من يملي  -كهللا يحفظ-سبب أني  كري يا شيخ الطالب: 
 بسبب حفظ المروياي. 

طالب ما أدري هل عند ال :أنا أقول ،أو من كتابه همن حفظ سواء كان ،مسألة حفظال ما هي 
الطريقة وخصصت حررت على هذه  ؟ يعني لو أنامجلس إمالء استعداد أن يكتبوا مع الشيخ

؟! يكتبون كلهم اوأوراق   اقلم   حضركل واحد ياحضروا  -يا هللا-تعالوا  :وقلت ،في األسبوع ايوم  
ماع اإلمالء ما ورون، حتى سوالبقية يص ،ناما أظن يكتب إال واحد أو اثن ،نهم يكتبون ما أظ
والكالم نبرته تتغير،  ،ويتغير فيه الوضع ،ي ينتابه ما ينتابههو مثل اإللقاء الذمقبول، ما هو 

لكنها سنة  ،ذلك التعليم باإلمالء هذا ال شك أنه مملل ؛ال ،تأخذ من كتابو  ،وتدخل فائدة
 :يقولُحفظ بها كثير من المصنفات، معروفة عند أهل العلم 

ـــــــــوادر      واستحســـــن اإلنشـــــاد فـــــي ا واخـــــر   ـــــــــاي مـــــــــع الن    بعـــــــــد الحكاي
إذا كان شك أن الدرس  تنشط طالب العلم، ال ذه؛ ألن هاستحسن اإلنشاد مع حكايات ونوادر

ا تجمون به من حكايات وأشعار تمجه األسماع، فيحتاجون إلى ما يس ،تمله األسماع جاد 
 ،لعلم الجاد المتيناويروحون ويريحون العقل من  ،يعني يستجمون بها ،وطرائف ونوادر
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طالب العلم باستمرار أن ولذا نوصي  ؛من ملح العلم وطرائفه لينشطواإلى شيء يحتاجون 
فيها شيء من  اوكتب األدب أيض   ألن فيها شيء من هذا، ؛ينظروا في كتب التواريخ

ه على فإن العقول تكل وتمل، قد تحمل اأما إذا كان جاد   ،االستجمام يعني ينوع طالب العلم
 الترك.

ـــــــــوادر      واستحســـــن اإلنشـــــاد فـــــي ا واخـــــر   ـــــــــاي مـــــــــع الن    بعـــــــــد الحكاي
من عدمها،  ، وبعضهم يشكومنها ، وبعضهم يشكوض أهل العلم وهذه موجودةتجدون بع

ال يخرج ال يمين وال شمال، ال يتعدى هذه  ،بعض المشايخ تجده بصدد ما بين يديه من علم
وفي أي فن، تجد بعض الطالب يطالبونه بشيء مما  ،في أي كتاب ،األسطر التي يشرحها
ألن ما يخدم  يدهم من جهة وتشدهم الستماع الدرس؛ستطرادات التي تفيريح عقولهم من اال

بقدر ما بين  يشرح زاد المستقنع مثال   ايعني لو افترضنا أن شيخ   ،الكتاب موجود في الشروح
الشروح عندنا كافية، ما نحتاج إلى مثل يقولون:  ،ال يخرج ال يمين وال يستطرد وال... ،يديه

مما  ،لشروح وبما في الكتب األخرى كتاب بما في امثال  يشرح هذا ال هذا الشرح، لو وجد أخر
ر من يبالطرائف التي تنشط طالب العلم هذه يرغبها كث ،بالنكت ،يخدم هذا المتن باالستطرادات

ولذا المطالبة  ؛هم عن تكميل الكتابقتعو  اإلشكال أن بعض الطالب يذكر أنها لكن ،الطالب
نجده في الشروح، ال يد استطرادات مما بعضهم يقول: نر  ،كثيرة ومتضادة ومتقاربة يعني

 تعوقنا عن تحصيل أو تكميل الكتاب.وبعضهم يقول: ال نريد هذه االستطرادات التي 
إذا لم تعجبك طريقة هذا الشيخ الذي يلزم هذا الكتاب  ،وعلى كل حال كل له منهجه وطريقته

شرح أو انتهى الكتاب يعني وجد بعض الشيوخ يشرح زاد المستقنع إذا انتهى ال ،وال يتعداه
اللهم إال مجرد اختصار لبعض الشروح الموجودة هذا ما  ا،قارنته في الشروح ما وجدت فرق  

ويربط الفروع  ،ويفرع ،، لكن لو كان هناك استطرادات ويربط العلوم بعضها ببعضايفيد كثير  
ذا مر به فائدة في كتاب ليس بمظنة أفاد بها الطالب ،بأصولها وبقواعدها ستمسك هذا ي ،وا 

فإذا ما أعجبتك طريقة  ،الكتاب يحتاج إلى مدة متطاولة ،كامل، لكن صحيح أنه........ به
ك طريقته، مسألة تكميل الكتاب هذه إذا كان النظر آخر لعلها تعجبانتقل إلى شيخ  هذا الشيخ

في  بعض الناس يستعجل ختم الكتب هذا ما يدرك ،أي وجه كان هذه مشكلةعلى ليها إ
ا عندك شيوخو  ،عندك حواش ،ختم الكتب عندك شروحالب، الغ يشرحون على هذه  أيض 

أن يسلكوا ما يسلك  اوال تكلفهم أيض   ،فال تكلف غيرهم مثلما يصنعونه ،الطريقة التي تريدها
وتحتاج إلى وتفنن،  ؛ ألنه تحتاج إلى سعة اطالعكن ما يقدريميستطرد  ألنه إذا بغى ؛غيرهم

ومن أنفع األمور  ؟يطلع ماذا ،خصص في هذا الفن ما يعرف غيرهتفنن، بعض الناس ت
 ؛بالنسبة لطالب العلم اهذا مهم جد   ،لطالب العلم ربط الفروع باألصول، والتفريع على القواعد
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أو األصل الذي تحته  ،وي تحتهانه بدال  من أن يفهم مسألة واحدة يفهم القاعدة التي تنضأل
 ا.فروع كثيرة جد  
ـــــــــوادر      اإلنشـــــاد فـــــي ا واخـــــر  واستحســـــن  ـــــــــاي مـــــــــع الن    بعـــــــــد الحكاي

كثير من الناس  هذا، اخالص   امتين   امحض   اشك أن الدرس مثلما ذكرنا أنه إذا كان علم   ال
ذا ملت كلت ،الناس مجبولة على الملل، مجبولة على هذا ،يمله ، قد يؤدي ذلك قد تترك ،وا 

 إلى الترك.
ن يخــــــــــــــرج للــــــــــــــرواة مــــــــــــــتقن    لَ  اإلمـــــــ ء فهـــــــو حســـــــن  مجـــــــا  ج  وا 

 ج

له أعمال أخرى، و  ،وله ارتباطات والتزامات ،ة أيام األسبوع دروسليعنده ط الشيخ قد يكون 
تحتاج  ، وكل هذهأحاديث مرفوعة وأثار وأخبار وأشعار هتمر في ،فمجلس اإلمالء تمر فيه أثار

فال  ،نفسهيخرجها ب ، قد ال يتيسر للشيخ لضيق الوقت عليه أنإلى تخريج وعزو إلى مصادرها
 خص متقن.مانع أن يسند هذا التخريج إلى ش

ن يخــــــــــــــرج للــــــــــــــرواة مــــــــــــــتقن    مجـــــــالَ  اإلمـــــــ ء فهـــــــو حســـــــن    ج  وا 
 ج

أنهم  اوحديث   األن وقته ال يستوعب، والواقع من حال أهل العلم قديم   ؛يعني يعان على هذا
ا، لمسائل التي يحررهبن حجر يكلف طالبه ببحث اايستفيدون من طالبهم، يعني كان الحافظ 

 ،ثبتها في فتح الباري، وأكثر فتح الباري إمالء، أكثره إمالءويعيد النظر فيها ويصوغها وي
قصة اإلفك قبل "و قال: "... كنت أمليت في كتاب الوضوء كذا" :وأشار إلى هذا الحافظ، قال

ني في هذا في كتاب الوضوء، ثم في قصة اإلفك في حديث في األخير يع "نزول الحجاب
والصواب أنها بعد نزول  ،وكنت أمليت أن قصة اإلفك قبل نزول الحجاب"حديث السيرة قال: 

" فدل على أنه قد نزل كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب"وهذا صريح كالم عائشة  "الحجاب
بن حجر يستفيد من اوال شك أن الحافظ  ،فدل على أن الكتاب إمالء "كنت أمليت" الحجاب

سند ألي طالب يقوم بهذا ما ي لكن الطالب النبالء منهم الطالب المتقنين ،لفهمالطالب ويك
 العمل.

ن يخــــــــــــــرج للــــــــــــــرواة مــــــــــــــتقن    مجـــــــالَ  اإلمـــــــ ء فهـــــــو حســـــــن    ج  وا 
 ج

هلل  يستفيد ممن يخرج له، هذا إذا كان العمل حسبة   ،يستفيد من أقرانه ،يعني يستفيد من طالبه
جر من أو يستأ ،ئل العلمية يريد أن يستفيد من غيرهأما إذا كان في مثل الرسا ،-جل وعال-

 اال يجوز أن يكلف أحد   ،ينظر فيها قدرته ،ألنها ورقة امتحان يخرج له، هذا ال يجوز بحال؛
 . اأن يخرج عنه أبد  

ــــــــاإلم ء حــــــــين يكمــــــــر   ــــــــي  ب ــــ  يحصــــر      ول ــــرو لزي ــــى عــــن الع  غن
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تخريج  يعني الشيخ يريد إمالء مثال   ه،ريد إمالءأكمل الشيخ ما ي ""ولي  باإلم ء حين يكمر  
ما دونه الطالب عن شيخهم  ، هذاأمالها على الطالب وانتهى ،أحاديث تفسير الجاللين مثال  

 في حال اإلمالء قد يهم الطالب في كتابته فال يستغني حينئٍذ عن عرض ما كتبه على الشيخ. 
ــــــــاإلم ء حــــــــين يكمــــــــر   ــــــــي  ب ــــ  يحصــــر      ول ــــرو لزي ــــى عــــن الع  غن

 

ال شيء يصحح ويقوم، وال ذا كان فيه خلل وا  بد من وجود  تعطيه الشيخ يراجع ويطالع وا 
 تنظر فيه وتكتب منه حرف ا حرف اوهو بين يديك  ،دام الكتابة عن األصلا ألن م ؛الخلل، ال بد

 ،تزيغ عن الموضع المطلوب فتكتب غيرهقد ألن العين  ؛بد من مقابلته على األصل ال
بد من مقابلتها على  فال ،-نسخ الكتب- وهذا كثير في النسخ ،ل زيادةيحص ،ويحصل نقص

إال على رأي الخطيب ومن يقول بقوله ممن  ،فال تجوز الرواية من الكتاب غير المقابل ،أصله
وبين حال الرواية أنه  ا،ال مانع من الرواية من كتاب غير مقابل إذا كان الناسخ متقن   يقول:

 ؟ا في النسخ من األصل فكيف بالنسخ أو النسخ في حال اإلمالءغير مقابل، إذا كان هذ
ولهذا الزيف من  ،ولهذا الخلل ،شك أنه عرضة لمثل هذا النقص ال في حال اإلمالءالنسخ 

وال تجوز الرواية منه إال بعد  ،بد أن يعرض على الشيخ النقل من الكتاب، وعلى هذا ال
ذا كان الناسخ متقن   ،عرضه  "لم أعرضه على الشيخ" :عل البيان حال الرواية يعنيفل اوماهر   اوا 

 ، وال يقابل عليه.يكون مثل البيان حال الرواية من الكتاب المنسوخ من األصل
 .وسلم على عبدك ورسولك اللهم صل

 سم. 
 ..... تخصي  يوم الث ثاء..طالب: 

عيف أو موضوع، في هذا، وجاء في حديث يرفعونه ضا ما له علة إال أنهم يقلد بعضهم بعض  
ويستفيد  ،لوجود الناس في المسجد ؛نه بعد صالة الجمعة أفضل وأوفر: إلكن منهم من يقول

   ...يفسر القرآن بعد صالة الجمعة -هللارحمه -وكان شيخ اإلسالم  ،ممكن رمنه أكبر قد
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (03العراقي )الحافظ ألفية شرح 
 )أدب طالب الحديث(

 عبد الكريم الخضير  /الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
( يل المنفعةجتع)ي مر ذكره باألمس، يقول: قال في ن الوليد بن عبد هللا بن صياد الذهذا ع
بن صياد قة أخو عمارة بن عبد هللا بن صياد، وقال في سيرة عمارة: هو ابن عبد هللا هو ث

 يعني السن يحتمل. هذا استشكلناه باألمس، واالحتمالإنه هو الدجال،  :الذي قيل فيه
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 يا  ا الج ل واإلكرام. ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين
 :-تعالى مه هللارح-قال الحافظ 

 أدب طالب الحدي :
ــــــــــ ــــــــــي َطَلب َك ــــــــــَة ف  يَّ ل ــــــــــ   ال ن   اَوَأخ 

ـــــــــ ح  َ َوَمـــــــــا ي ه  ـــــــــدَّ الـــــــــرَّ  مُّ ث ـــــــــمَّ ش 
ــــع  اوَ  ــــب   ر  َم ــــا تَ َم ــــ ع  مَ س  ــــفَ ل  اي ف   ر  ا   َض
ـــــــلَ عَ  ـــــــه تَ ي  ـــــــحَ ب    َ وي  ط  ــــــــض  يَ     ي   ر  ج  ـ
ـــــــحَ ل  او أَ  ـــــــن    اَي ـــــــطَ  َع ـــــــتَ ج  اوَ  ب  َل  ب  ن 

ـــــــــــا تَ َمـــــــــــ ـــــــــــال  عَ  د  ي  فتَ س  ـــــــــــوَ  اي   ز َ ا  َن
ـــــــــيَ  ن  َمـــــــــوَ  ـــــــــتَ إ ا كَ  ر  ق  ـــــــــا  قَ  يَ ب   م  
ــــــــ َ  ي  َلــــــــفَ  ــــــــم تَ  ابَ كَتــــــــل  اا وَ  َ  ن  م   م  
ــــــيَ  ن  ا   وَ  ــــــا ن  َعــــــ ال  َحــــــ    ض   ابه  عَ ت ي  س 
ــــــقَ  و  أَ  ــــــا رَ صَّ ــــــا ح   َ  انَ عَ تَ س  ــــــفَ  ظ  ف   د  َق
ــــــلَّ عَ وَ  ــــــو  م  ــــــا َ ي ا ف  ــــــإ   ر  ص  ــــــا خَ مَّ  اطَّ
ــــــــــتَ   َ وَ  ــــــــــتَ ق  م   ن  ك  ــــــــــتَ  ن  أَ  ار  ص   اعَ مَ س 

 

دَ   دَّ َواب  ر  َوج   اكَ أ  ب َعَوا لي م ص 
ر ه  َوَ  َتسَ   ـاَهر  َحم  َ ل َبي 

 ر  اقَ ثَ تَ   َ وَ  ه  ل  ج   بَ  خَ ي  لشَّ اوَ 
 رب  التَّكَ  كَ ع  نَ م  يَ  ن  ك  تَ   َ وَ 
 ب  ت  ك  اوَ  م     ل   وَ ه  فَ  ا   مَ لسَّ ا مَ ت  كَ 
 اط َ عَ  ات  ي  ص      و  ي  لشُّ ا ةَ رَ ث  كَ   َ 
 ت  ا  فَ فَ  ه  تَ ي  وَ إ ا رَ  مَّ ث  
 م  دَ ن  به تَ خ  تَ ن  تَ   َ  ه  عَ اَ مَ سَ 
 ابه  خَ ت  ن  اي ف   ادَ جَ أَ     ار  عَ ل  
ُ  ا نَ م   انَ كَ  ا فَّ  عد  ي   ه  لَ  ن  مَ  لح 
 اطَ  و  أَ  اد  ب َص  و  أَ  ن  َتي  زَ م  هَ  و  أَ 
 اعَ فَ م نَ ه  ن فَ و  د   ن  م   ه  بَ ت  كَ وَ 
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ــــــــــاوَ  ــــــــــتَ ك   أ  رَ ق  ــــــــــ ااب  ــــــــــي ع  ف  ــــــــــا َ  م و  ل   ر  َث
ـــــــــب  وَ  ـــــــــ ن  ي  حَ ي  ح  الصَّ ـــــــــ ن  أَ دَ اب  ـــــــــ مَّ ث   ن  نَ السُّ
ــــــــب   ــــــــحَ  ه  ت  َضــــــــتَ ق  اا َم ــــــــ ة  اَج ــــــــم   ن  م   د  نَ س 
ـــــــــــــــــــع  وَ  ـــــــــــــــــــي  خَ وَ  ر  َل ـــــــــــــــــــح  ا َ    ر َه  ادَ َم

ــــــــــــ ــــــــــــب  كَ ا ال  َهــــــــــــر  ي  خَ  ن  م   ي   ف ــــــــــــع  ج  ل  ل   ر  ي 
ــــــــــــــــمَ ال   ف  ل ــــــــــــــــتَ    م  ال   ب  ت ــــــــــــــــك  وَ   ر  و  ه  ش 
ــــــــــــه  فَ ح  اوَ  ــــــــــــب   ظ  ــــــــــــ    ي  ر  د  التَّ ــــــــــــ َ  مَّ ث   ر  اك 

ـــــــــــــــــــهَّ أَ إ ا تَ  ـــــــــــــــــــى يَ ل  ـــــــــــــــــــال إل  ف  ي  ل  أ  تَّ
ــــــــــــــــــــقَ ي  ر  طَ  ــــــــــــــــــــم  جَ  ان  َت ــــــــــــــــــــ ه  ع   اأبواَب
 ر  َعـــــــــــــــا فَ َمــــــــــــــكَ     لَّــــــــــــــعَ م   ه  ع ــــــــــــــم  جَ وَ 
ـــــــــــــمَ جَ وَ  ـــــــــــــو  ع  ـــــــــــــ أو اا أبواب   أو اوَ    ي  ش 
ــــــــــــكَ  ــــــــــــجَ ال   ةَ راَه ــــــــــــ ع  م  ــــــــــــق    تَ    ل   ر  ي  ص 

 

ــــــــا ن  ب  اَكــــــــ   ر  َصــــــــتَ خ  م  ل  ا ا َ َكــــــــ و  أَ  ح   َ لصَّ
ــــــهَ ي  بَ ال  وَ  ــــــفَ وَ  اَ    ب  ي  َضــــــق   ن  َثــــــ مَّ ث ــــــ اَم   ه 
ـــــــــــــــــــح  أَ  ـــــــــــــــــــوَ م  ال  وَ  دَ َم ـــــــــــــــــــمَ م  أ  ال  طَّ  د  هَّ
 ادَ َغـــــــــــــــ خ  ي  ر  اوَ التَّـــــــــــــــي وَ ن  ط  ق  ارَ الـــــــــــــــدَّ وَ 
ــــــــــــــــــالتَّ وَ  ح  ر  َجــــــــــــــــــال  وَ       از  لــــــــــــــــــرَّ ل   ر  ي  د  ع 
ــــــــــــــــك  ا َ وَ  ــــــــــــــــك  إل    ا ر  َم ــــــــــــــــم   َ ل   ال  َم  ر  ي 

ــــــــــ ــــــــــا ت  وَ  ه  ب  ــــــــــا  انَ َق ــــــــــوَ  َحَبن  ص   ر  اد  َب
ــــــم  تَ  ــــــوَ  ر  َه ــــــوَ  ر  كَ    ت  ي ف   وَ ه  ــــــن  ــــــي التَّص   ف
ــــــــــــــــم   و  أَ  ــــــــــــــــت   اَد   نَ س  ــــــــــــــــ ه  د  ر  ف   اابَ حَ ص 
ــــــــع  يَ  ــــــــت  ى ر  َلــــــــع  أَ  ب  و  ق   ر  َمــــــــكَ  اَمــــــــوَ  ة  َب

ـــــــــــــ ـــــــــــــ و  أَ  اَم   اج  رَ َت ـــــــــــــوَ  اَ    ر  ط   او  أَ رَ  د  َق
ـــــــــــــ اكَ  َ َكـــــــــــــ ـــــــــــــر  ح  تَ  ب ـــــــــــــ َ  اج  رَ ا خ   ر  ي 

 

نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 أدب طالب الحدي .

ى من ذكر اآلداب المتعلقة بالمحدث ثنى بذكر آداب طالب الحديث، قدم آداب لما انته
من أن المحدث أقدم في الوجود من الطالب، ولوال المحدث لما وجد  االمحدث لما ذكرناه سابق  

ن كان المحدث من جهة أخرى كان طالب   فتقديم هذا له وجه،  ا،ثم صار محدث   ا،الطالب، وا 
والغالب أن المحدث أكبر  ر((ر كب  ))كب  ن البداءة بالكبير أولى، حديث: وتقديم ذاك له وجه، لك

 من طالب الحديث، فيذكر ما يتعلق به، وهناك أمور مشتركة بين المحدث وطالب الحديث.
 فقال:  ،في هذا الباب -تعالى رحمه هللا-واآلن نقرأ ما نظمه الشيخ  ،مضى ما يتعلق بالمحدث

 وأخلــــــــــ  النيــــــــــة فــــــــــي طلبكــــــــــا
...............................   ج  وجد 

 

-وهذا قاسم مشترك لجميع من يتعبد هلل  ،أخلص النية، اإلخالص مضى في آداب المحدث
؛ ألنه شرط القبول، اإلخالص، يعني -جل وعال-بأي عبادة يتقرب بها إلى هللا  -جل وعال

والذي  األعمال بالنيات(())إنما مع المتابعة ال بد منه، أي عمل ال إخالص فيه ال قيمة له، 
ال بد أن  "كر بهمن طلب الحديث لغير هللا مُ ": -كما يقول أهل العلم-يطلب الحديث لغير هللا 

رعية المتعلقة بالوحيين من أمور ؛ ألن الحديث وسائر العلوم الش-جل وعال-هلل  ايطلبه مخلص  
 بد فيها من اإلخالص الذي التي ال تقبل التشريك، فال -كما يقول أهل العلم-آلخرة المحضة ا

 هو شرط القبول، وهذا مما يشترك فيه طالب الحديث مع المحدث.
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وال يكمل له إال الفحول من الرجال الذكور، واإلناث قد  ،ال بد من الجد؛ ألن العلم متين "وجد"
 جد على مر التاريخ محدثات، لكن الغالب أنه ال يكمل له إالكمل لهذا، بل وُ يوجد فيهن من تُ 

 .الفحول من الرجال الذين هم أهل الجد والعزم وعدم التراخي والتفريط
وتجده يأخذه على التراخي، على التيسير، يعني ال  لهذا العلمومع األسف أننا نجد من ينتسب 

أن يتخصص  ايجد فيه؛ ألن الحديث هذا بحر محيط ال ساحل له، يعني من اليسير جد  
ويدرك جملة صالحة منه تعينه على تحصيل  ،ويحيط بأطرافه ،اإلنسان في أي علم من العلوم

بقيته، أما هذا العلم فدون تحصيله خرط القتاد؛ ألنه يحتاج إلى عمر مديد، يحتاج إلى جد 
خالص مع المتابعة، مع ما ركب في اإلنسان من  -جل وعال-وصدق لجأ إلى هللا  ،واجتهاد وا 

حيح البخاري فقط، انتهى عمره ما انتهى من حفظ وفهم، اآلن لو اإلنسان يفني عمره في ص
وجه الذي يرجى أن يتقنه صحيح البخاري، يعني إذا أراد أن يدرس صحيح البخاري على ال

فيه ما يمكن، على صحيح البخاري ما يقرب من مائة شرح، كيف  اويكون مرجع   إتقان ا تام ا،
ج إلى سنتين، سرد دون وقوف يحيط اإلنسان بهذه الشروح؟ يعني شرح واحد قراءة سرد يحتا

عند مسائله، يحتاج إلى سنتين، يعني إذا كان فتح الباري بهذه المثابة، والكرماني يحتاج إلى 
رشاد الساري يحتاج  ،وعمدة القارئ تحتاج إلى مثل فتح الباري إلى سنتين ،نصف سنة مثال   وا 

هذا كتاب واحد، ثم إذا انتقل العمر ال شك أنه قصير بالنسبة لهذا العلم،  ؟إلى سنة وهكذا كم
إلى كتب تعينه  ،وعليه من الشروح ما عليه، وفيها إعواز كبير يحتاج إلى مراجعات ،إلى مسلم

ذا عن المسند، البحر المحيط الذي فيه ؟ وماعلى فهم صحيح مسلم، فماذا عن بقية السنن
لسنن البيهقي ما  أكثر من ثالثين ألف حديث؟ ماذا عن سنن البيهقي؟ لو أن اإلنسان تفرغ

 وهكذا. تحتاج إلى وقت طويلأنجزه، 
ولذا يركز أهل العلم على الجد، العلوم األخرى يمكن أن تؤخذ لبعض الوقت، لكن هذا العلم ال 
يمكن أن يؤخذ إال بجميع الوقت، كل الوقت ال بد أن يستغرق فيه، وما يعين على فهمه 

حاديث، أحمد بن حنبل سبعمائة ألف وحفظه، كان الناس يحفظون مئات األلوف من األ
حديث، أبو داود استخرج السنن من خمسمائة ألف حديث، وفالن وفالن، جمع غفير من أهل 

، جدوا في طلبه، اأخذوه بالتساهل؟ أبد   ؟العلم بهذه المثابة، لماذا؟ ألنهم أخذوه بالتراخي
ث، ومن غيره مائتي وأخبارهم شاهدة على ذلك، والبخاري يحفظ من الصحيح مائة ألف حدي

ألف حديث، يعني اآلن اآلالت الحاسبة التي أدخل فيها جميع ما وجد من األحاديث أكبر 
، فهذا العلم يحتاج إلى ابرنامج فيه خمسمائة ألف بالتكرار، يعني اإلمام أحمد أكثر منه حفظ  

ن حفظه في جد، يعني إذا كان القرآن يمكن حفظه في سنة لطالب العلم المتوسط الحافظة يمك
ال وجد من يحفظه في ثالثة أشهر، بل وجد من حفظه ، الزهري في شهر حفظ ...سنة، وا 

منه، حتى كان العلماء من قرون وهم  االقرآن، فالسنة متى تحفظ؟ وكان الحفظ للسنة ميئوس  
يتدرجون فيها، يقفون فيها إلى حد، وال يتطاولون إلى الكتب  ،مختصرة مجردة ايتوارثون كتب  

ظ للسنة، ووجد من صلية المسندة إلى حفظها، واآلن بدأت بوارق األمل في عودة الحفاأل
هم يقولون: حفظ الصحيحين المقصود بذلك من غير تكرار وال أسانيد،  يحفظ، يعني وجد،

ثم نسمع من يحفظ  ،ثم المسند ا،يبدءون بأحدهما ويضيفون إليه زوائد اآلخر، ثم السنن تباع  
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ي، وهذه بشارة عظمى، ومن سنها ال يحرم أجرها وأجر من عمل بها، نرجو اآلن زوائد البيهق
، ومع ذلك يوصى طالب العلم بالجد واالجتهاد، يعني لو إنسان -إن شاء هللا تعالى-له ذلك 

أمسك بجامع األصول وحفظه يحتاج إلى عمر مديد، مع أن جامع األصول فيه شيء من 
 ول على ما سيأتي:الخلل، فال بد من حفظ األصول من األص

بإذن هللا، ويحتاج إلى مزيد من العناية، مثل  اإن شاء هللا نشرح هذا غد   "وبالصحيحين ابدأن"
تح فُ  -هلل الحمدو -هذا الموضوع؛ ألن كثير من طالب العلم يتخبط في الحفظ؛ ألن اآلن 

، كثير منهم وسلكت الجادة، وكان طالب العلم يحفظون األربعين ثم العمدة ثم البلوغ ،الباب
عرف إال يقف إلى هذا الحد، يعني يندر من يتطاول على المنتقى، وأما بقية كتب األحكام فال تُ 

هذا ما يعرف عند كثير  ر وغيرهما، تقريب األسانيد وغيرهفي عصور متأخرة، اإللمام والمحر 
ة اآلن، والبوادر ظهرت والنتائج ملموس -وهلل الحمد-من طالب العلم إلى وقت قريب، اآلن 

وهلل -وليست على مستوى بلد معين، إنما هذا عم في جميع بلدان المسلمين، وهذه بادرة خير 
كون طالب العلم لديه رصيد من النصوص فال شك أنها يفزع إليها عند االختالف،  -الحمد

فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيء مما يفزع إليه  ،عند االختالف إنما يرد إلى هللا ورسوله
ويعرف المرجوح من الراجح، ما يستطيع، لكن  ،من النصوص كيف يصل إلى األقوال الراجحة

 : -رحمه هللا-هذا يحتاج إلى جد، كما قال الناظم 
................................... 

 

ـــــــــدأ بعـــــــــوالي مصـــــــــركا   وجـــــــــد واب
 

لية عندهم، وخذ من واحرص على األسانيد العا ا" يعني ابدأ بعلماء بلدك،وابدأ بعوالي مصرك"
ثم تزيد عليه  ،ثم تأخذ عنه العلم ،باألعلم ،كل عالم ما ال يوجد عند غيره، يعني تبدأ باألكبر

على ما أخذت عنده مما عند غيره من أهل العلم إلى أن تأتي على جميع علماء بلدك، ثم بعد 
 ذلك تبدأ بالرحلة.

 يقول: 
................................... 

 

ــدأ بعــوالي مصــركا...   ............واب
 

وفي بلدك من يقوم بهذه المهمة؛ ألن الرحلة  ،ألنه من تضييع الوقت أن ترحل لطلب العلم
، إال أن اأبد   الذاتها ليست مطلوبة، الرحلة سفر، والسفر مشقة، والمشقة لذاتها ال تطلب شرع  

 ))أجرك  يلزم منه مشقة، المشقة  تأتي لتحقيق غاية، لتحقيق عبادة ما تأتي إال بمشقة، الحج
 هذا ال يؤجر عليها. إلنسان المشقة التي ال تحقق غايةلكن لو أراد ا ((على قدر نصبك  

................................... 
 

ــدأ بعــوالي مصــركا   ...............واب
 

في المنظومة كما  "بالمهم المهم ابدأ لتدركه"يعني األهم فاألهم،  "وما يهم"يعني بلدك، 
وهذا هو طالب العلم الموفق الذي يرجى له الفالح في  "،وبالمهم المهم ابدأ لتدركه" الميمية:

 ولذلك قال: ؛هذا العلم، يبدأ بالمهم فالمهم، يبدأ باألهم
على ما سيأتي، ومع األسف أنه يوجد طالب علم نهمتهم في الغرائب،  "وبالصحيحين ابدأن"

بيبي، أو  ما في البخاري، وتجده في زاوية يحفظ جزء ،لصحيحينتجده يخفى عليه ما في ا
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وهو ما يعرف الصحيحين، هذا خذالن هذا، وهذا  ،أو زوائد مسند الفردوس جزء األلف دينار،
 لن يفلح في الغالب.

الحديث، رحلوا، رحل منهم من رحل مدة  ،الرحلة سنة من سنن أهل هذا العلم د الرح ""ثم ش  
جابر بن عبد هللا رحل إلى عبد هللا بن أنيس  ،في والقفار من أجل حديث واحدشهر يقطع الفيا

)الرحلة في طلب  :من أجل حديث، وغيره وغيره، وفي ذلك مصنف للخطيب البغدادي اسمه
الحديث( من سنن أهل هذا الفن يرحلون إلى العصور المتأخرين، إذا أخذ ما عند علماء بلده 

العلماء الذين هم أهل تحقيق وتدقيق؛ ألن منهم من يرحل من انتقل إلى غيره، ويحرص على 
ن كان هذا المرحول إليه عامي   إنما عنده  ا،ال يفقه شيئ   اأجل قدم السماع أو علو اإلسناد، وا 

فصارت لديه أسانيد عالية، نعم أهل العلم يقصدون مثل  ،إجازات اختصرت له بعض الرواة
وما تدل عليه؛ ألنه فرق بين  ،األحاديث ومضمونها هذا، لكن األهم من هذا معرفة محتوى 

شيوخ عوام، ال يقرءون وال  اوالسابع أيض   يعني وجد في القرن الثامن والتاسع ،شيخ عنده أسانيد
يكتبون، وال يعلقون بكلمة إنما تيسرت لهم حضروا دروس ومجالس حديثية في أوائل أعمارهم 

ثم لما تقدم بهم السن ومات أقرانهم  ،ا بهذا الكتابوأجيزو  ،في الخامسة في السادسة من العمر
قرأ أو يُ  ،تكون أسانيدهم عالية، لكن ما الفائدة أن تقرأ الكتاب ،احتاج الناس إلى ما عندهم

أو تجاز بهذا الكتاب عن شخص ال يعلق بكلمة، يعني اآلن موجود من  ،الكتاب وأنت تسمع
، مسند ع ذلك يقتصر على سماع الكتبتعليق ومأهل العلم وعنده القدرة واألهلية للشرح وال

، إلى أن وجد في.. ، سنن أبي داود في عشرة أيام، سنن كذامثال   اقرأ في عشرين يوم  أحمد يُ 
قرئ الكتب الستة في شهر، كل هذا إحياء لسنة سابقة، هذا موجود في السابق، لكن أهم من يُ 

 اإلكثار من اإلجازات والرواية صار هدف  من ذلك العلم لما يطلب؟ إنما يطلب للعمل، ومجرد ا
، يعني وهذا موجود في السابق، يعني موجود في القرن السابع والثامن والتاسع إلى اومقصد  

يومنا هذا، لكن همة أهل العلم الراسخين في العلم غير هذا؛ ألن العلم إنما يطلب للعمل، وال 
قرأ المسند في شهر نفقه مائة حديث بدل من أن يُ  يتم العمل بمثل هذه القراءات، عندي بدال  

ونعرف ما فيها من أحكام، وكيف نتعامل معها إذا عارضت أو عورضت  ،ثالثين ألف حديث
 أفضل من قراءة المسند كامل؛ ألن هذه الثمرة من قراءة الحديث.

 بعض الناس إذا شد الرحلألن  ""و  تساهر حم   لغيره، يعني لغير بلدك،  د الرح ""ثم ش  
وكل شيء يشكل عليه، النوم فيه  ،ولحقته المشقة ووصل إلى بلد حصل له فيه شدة ومشقة

إشكال، واألكل فيه إعواز، احتاج أن يرجع إلى بلده في أقرب فرصة، ثم يترتب على ذلك أن 
، لماذا؟ ما الذي -وهو ناعس- العلم أو يسمع ما يقرئ وهو نائم يتساهل في الحمل، قد يحمل

 ""و  تساهر حم   ؛ ألن ظرف البلد الذي يعيش فيه ال يناسبه ك؟ االستعجاله إلى ذلاضطر 
في تعطيل العمل بهذا  افصار سبب   ،ألنه إذا تساهل في الحمل قدح فيه، وتركت الرواية عنه

 الحديث.
ــــي الفضــــا ر    واعمــــر بمــــا تســــمع ف

 ج
 

 ................................... 
 ج
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ال ما الفائدة من علم بال عملنعم هذه هي الثمرة من العل ما  ؟م، الثمرة من العلم العمل، وا 
لكن  ،قد يستعمل الزرع من أجل الظل، ومن أجل استمتاع بمرآه ؟ال ينتج االفائدة أن تزرع زرع  

 .اعلم بال عمل هذا وبال على صاحبه، ال يخرج منه اإلنسان كفاف  
ــــي الفضــــا ر    واعمــــر بمــــا تســــمع ف

 ج
 

 ................................... 
 ج

من أهل العلم من يقول: أدوا زكاة العلم بالعمل، حتى قال بعضهم بالنسبة للفضائل: أن تعمل 
المتسحبات ال بأس، لك ذلك، و من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث، هذا بالنسبة للفضائل 

د، بل كل ما أما الفرائض التي أوجب هللا عليك العمل بها هذه ال يجوز أن تفرط بحديث واح
تقول: وهللا  ، وتترك المحرم، وال تنتق  سمعت مما فيه إيجاب أو تحريم عليك أن تفعل الواجب

 أهل الحديث يقولون: الزكاة، ال، الزكاة من القدر الزائد على الواجب والمحرم.
ــــي الفضــــا ر    واعمــــر بمــــا تســــمع ف

 ج
 

 ................................... 
 ج

من أقوى وسائل تثبيت العلم، الذي يسمع العلم وال يعمل به ينساه، لكن إذا  وال شك أن العمل
 عمل به خالص يثبت عنده هذا العلم؛ ألنه مالزم له.

................................... 
 ج
 

 والشــــــــــــــيخ بجلــــــــــــــه و  تثاقــــــــــــــر   
 ج

له عليك في ؛ لفضايعني عظمه، واحترمه ووقره يعني بحدود ما يطلب له شرع   "والشيخ بجله"
ولسنه يحترم ويقدر ويعظم بقدر ما تبيحه الشريعة، وما زاد على ذلك من غلو أو  ،تعليمك

له أو  -جل وعال-عن صرف شيء من حقوق الرب  إطراء أو رفع له فوق منزلته فضال  
))ال تطروني نهى عن اإلطراء، قال:  -عليه الصالة والسالم-لمثله، هذا كله ال يجوز، والنبي 

 اونرى جمع   فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو(( ،بن مريم(( ))إياكم والغلواطرت النصارى كما أ
من المسلمين في مصنفاتهم وفي أفعالهم وأقوالهم يوجد الغلو، واإلطراء والمدح الذي ال يجوز 

، يستغاث به -جل وعال-، لمن يحسنون به الظن، بل يصرف له شيء من حقوق الرب اشرع  
نسأل هللا - مقابل إذا كان غير موافق له تجدهن هللا، ويدعى من دونه، وفي الوينادى من دو 
دال  منصف ا بغير حق، على المسلم أن يكون معت يغمطه حقه، ويذمه، ويسبه -السالمة والعافية

 عليه أن ينصف. مع الموافق والمخالف،
................................... 

 بحيــــــــ  يضــــــــجر   عليــــــــه تطــــــــوي   
 ج
 

 والشــــــــــــــيخ بجلــــــــــــــه و  تثاقــــــــــــــر   
................................... 

 ج

تعلم ليعمل ويعلم،  ،نعم على طالب العلم أن ال يضجر الشيخ، كما أن على الشيخ أن يبذل
ال ما الفائدة ممن يتعلم وال يعمل ذا سئل عليه أن  ،وا  أو يتعلم وال يعلم، عليه أن يبذل، وا 

عليه الصالة -ابه ما ينتاب غيره من البشر، فإذا كان النبي يجيب، لكن يبقى أنه بشر، ينت
لذي ُخلقه القرآن فكيف بمن دونه؟ ا ))إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون((يقول:  -والسالم

ال أن تجاب كل أسئلته، إ صر  مُ  -بعضهم–فكيف بمن دونه؟ تجد طالب العلم  يقول هذا الكالم
الشيخ يحتاج  اوبكرة سؤال، وبعد ذلك يصر، وأحيان   السؤ سؤالك بالتوقيت، اليوم  يا أخي خل   

نعم عليه أن بعد الدرس يحتاج إلى أسئلة، ثم  ،في الدرس اما يحتاجه غيره، تجده جالس  
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المقابل كل إنسان له ما يخصه  الكن أيض   ،ويجيب على األسئلة ،وعليه أن يبذل ويعلم ،يصبر
))من سئل عليه أن يجيب، و ايبذل، وأيض  من خطاب الشرع، المعلم له ما يخصه، عليه أن 

الطرف اآلخر مخاطب بنصوص  الكن يبقى أن أيض   عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار((
إلى الترك، ويفرح إذا حان وقت تعطيل  اأخرى؛ ألن اإلضجار يدعو الشيخ إلى الملل، وأحيان  

الصدر، ويعطي الطالب  الدروس، أو إذا طرأ له سفر، يعني ما يأتي إلى الدروس وهو منشرح
ال بعده ثم بعد ذلك يحرم الطالب مما تجده يُ  اما عنده براحة، أحيان   غضب إما قبل الدرس وا 

مسك يحتاج إلى دورة، وي اعنده من علم، فال بد من احترام المدرس، ومالحظة شعوره، أحيان  
 .اإطالق   اس مناسب  وبعد صالة الظهر ويمسك بالشمس، هذا لي عند الباب، أو يكون الجو حار ا

هل يستطيع أن يغضبه؟ أو  ب يريد أن يعالج شيئ ا في بدنهأن اإلنسان ذهب إلى طبياآلن لو 
 يتلمس رضاه بكل أسلوب يستطيعه؟ 

 طالب: يتلم .
هذا الحاصل نعم، تجده يخاطبه برفق ويلين، يضفي عليه من األلقاب والمدائح كله من أجل 

وتعليم العلم الموصل إلى رضا الرب  ،ه، فكيف بأدواء القلوبهذا الداء عله أن يشفى على يدي
فالمعلم  ،، وعلى كل حال مثلما قلنا: كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع-جل وعال-

وال يتضرر من يمونه،  ،عليه أن يعلم، وعليه أن يجيب على األسئلة، لكن بحيث ال يتضرر
من وقت أهله، وأهله لهم عليه حق، نعم  يئ ارج الشيخ ويأخذ أوقاته، ويأخذ شبعض الناس يح

 ، ويصرفه كله لطالب العلم-جل وعال-يوجد نماذج في القديم والحديث ممن جعل وقته هلل 
عظيم، لكن يبقى أنه ما هو الناس على  -جل وعال-ونفعهم، هذا ال شك أنه أجره عند هللا 

مرحلة يتلذذ فيها بالنشر منزلة واحدة، يعني بعض الناس، أو بعض أهل العلم وصل إلى 
من هو في المستشفى ومع ذلك يجيب، وبيده كتاب يحرره  ، بالفتوى، ورأينا منهموالتعليم

 .ويراجعه، وفتاوى يجيب عليها، وعنده أحد يقرأ عليه، هذا وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعلم
لمسامحة، يعني ما شاركنا بعض المشايخ في الدورات يعني الفرق كبير، نسأل هللا العفو واو 

ي هو ساعة ال تزيد وال تنقص، ما عندنا غيره، تجده درس بعد نحن إال الدرس الذعندنا 
ال مدنية يلقي عليهم  الفجر، ثم بعد ذلك يستلمونه اإلخوان يودونه دائرة إما عسكرية وا 
محاضرة، وتجده يمسكونه في محل فيه تليفون يجيب على أسئلة السائلين بعد أن يعلن عن 

فيها ، ثم بعد ذلك الظهر ينتقل إلى مسجد آخر، ثم دعوة يجيب ..هذا الهاتف وأن الشيخ عليه
وممن مضى يعني، األمثلة موجودة،  ،وهكذا نهاره، يعني موجود اآلن على أسئلة طالب العلم

، من وصل إلى مرحلة على هذا المستوى؟ هذا ليس بصحيححمل الناس كلهم لكن كيف يُ 
م، مضي أنفاسه كلها في العلم والتعلومنحة إلهية أن ي ،-جل وعال-من هللا التلذذ هذا نعمة 

 ولذلك قال: ؟!لكن من ال يزال في مرحلة المجاهدة كيف تكلفه ما ال يطيق
................................... 

 بحيــــــــ  يضــــــــجر   عليــــــــه تطــــــــوي   
 ج
 

 ..........................و  تثاقـــــر   
................................... 

 ج

، فما زال به الطالب حتى صار من أسوأ اوذكر عن بعض المحدثين أنه من أحسن الناس خلق  
ه من في المسجد يقرأ القرآن، يقرأ نصيبه أو حزب ا، صحيح بشر، تجد الشيخ جالس  االناس خلق  
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ذا كنت تعرف ي يسأل، انتظر يا أخي إلى أن ينتهي من القراءة، إغالطالب يب القرآن ثم يجئ
 وهو جالس ما عنده دوام، شوف لك وأنت وراءك دوام عادة الشيخ أنه يطول ويفوت عليك شيئ ا

 هممشغول وهو يقرأ، يعني ما في برنامج :يقول لي الشيخ وقت ا آخر، وبعضهم يتندر بالمجالس
مشغول  :وسمعناه، يعني ما هو بافتراض، الشيخ يقول ود! يعني هذا موجقراءة القرآن شغل

 وهو جالس يقرأ، وهللا المستعان.
................................... 

 بحيــــــــ  يضــــــــجر   عليــــــــه تطــــــــوي   
................  أو الحيـــا عـــن طلـــب 

 ج
 

 ..........................و  تثاقـــــر   
 و  تكـــــــــــــــن يمنعـــــــــــــــك التكبـــــــــــــــر  

................................... 
 ج

عنده إشكال،  لم، بعض طالب العلم يريد أن يسألال يمنعك التكبر وال الحياء عن طلب الع
هذا يريد أن يسأل عنه، بس يخشى أنه إذا سأل إما أن يراه الشيخ أو أحد من الحضور يقول: 

يترك هذا تكبر و ، قد يظن به أن مستواه أرفع من هذا السؤال فيترك، ي...يعني ما السؤال
كما في  "وال مستكبر علم العلم مستحٍ ال يت"أو من الحاضرين  ،من الشيخ السؤال، أو يستحي

 ، ومفتاح العلم السؤال.حي اأو مست االبخاري عن مجاهد، يحرم؛ ألنه لن يسأل ما دام متكبر  
 أو الحيــــــــا عــــــــن طلــــــــب واجتنــــــــب  

 

 كــــــتم الســــــما  فهــــــو لــــــ م واكتــــــب   
 
 ج 
 ج

من الكتب التي  أو كتاب مثال   ،تيسرت له فرصة أن يقرأ على شيخيعني بعض الطالب إذا 
الكتاب الفالني؟ وهو يقرأ  أيقر  اتعني جميع طالب العلم قد يكتمها، إذا قيل له: هل تعرف شيخ  

؟ يتفرد به، ثم بعد مدة لماذاأحد،  هأحد، نعم ما في هعليه في الكتاب الفالني، قال: ال، ال ما في
وهو القراءة على فالن، يكتم السماع، ويبخل  ،ء ال يوجد عند غيرهيقول: أنا عندي شي

، بعض الناس الكتب عزيزة على قلبه، ابالكتب، ال يعيرها لمحتاج إليها، وال يطلع عليها أحد  
 ،أو كتب قديمة أو شيء من هذا ،وعنده نوعيات من الكتب تتأثر باالستعمال، إما مخطوطات

 يعرف يتعامل مع الكتب، وحصل هذا ثم يأتي طالب علم ال ،وبذل فيها ما بذل من مال وجهد
ما خلصناه إال بالفؤوس، لصق بعضها على بعض، يتعشى  ايعني أعرنا بعض الطالب كتب  

حد عنه كتاب، جاء شخص عنده كتاب ويتغدى وهي بين يديه، صحيح، يعني مثل هذا لو جُ 
أنا أريد نسختك من أجل أن قال:  وذهب إلى شيخمخطوط وفيه خرم مقدار ثالثة أسطر، 

لكن اترك كتابك لعلي أستظهر هذه األسطر الثالثة،  هذا الخرم، قال: ما عندي الكتاب أسدد
شيخ ترك الكتاب لما جاء من الغد إذا بالثالثة مكتوبة بقلم الشيخ، يعني من نسخته، لكن ال

ا من بعض من ال كون اإلنسان يبخل بها، ال سيم يبخل بكتبه، وبعض الكتب يعني له مبرر
، وهذا حصل يعني من نفائس الكتب من ا، تعيره كتاب  ايحسن التعامل معها، يعني تعطيه كتاب  

ي ما تحمل االستعمال، ثم أو غيره من الطبعات الهندية التسنن البيهقي أو تهذيب التهذيب 
 اطبعت قديم  ي ! أو الكتب التتطيح بيدك، هذا يعار هذا؟ اوهو ثاني الورقة هكذا تشيله أتيكي

فتحت الورقة انقطعت، قد يقول قائل: لو بمصر حيث لو بغيت تقرأ ال بد تطفي المروحة؛ ألنه 
من مداراة العين والوالدين، ما الذي يدعو إلى اقتناء مثل هذه الكتب التي تحصل مداراتها أكثر 
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لك  ألنه بدل من أن تقتني سنن البيهقي وتتعامل معه معاملة وأنت وجل، شوف صحيح؛
هذا صحيح،  ،وخطط وقوس على ما تريد، وألوان وأرقام ،نسخة مصورة واستعملها على كيفك

أن هذه الصفحة بيضاء،  ألكن المسألة تحتاج إلى نظر بروية وعقل، بعض المصورات تفاج
ال ما فيأن هذه الملزمة غير موجودة أصال   أتفاج فرق بين المطبوع والمصور، نعم هناك  ه، وا 

ال له  اة بهذا األمر، وصارت المسألة مسألة هواية، وليت اإلنسان يخرج منها سالم  من له عناي
وال عليه، لكن مع ذلك قد يوجد المبرر عن جحد بعض الكتب عن بعض الطالب الذين ال 

 يحسنون التعامل معها.
 ........................... واجتنـــب  

ـــــــــــ  ونـــــــــــاز    امـــــــــــا تســـــــــــتفيد عالي 
 

 واكتــــــب  كــــــتم الســــــما  فهــــــو لــــــ م  
................................... 

 
 ج 
 ج

وهللا أنا ما أنا بكاتب إال  :ما تقول "وناز    ا"واكتب *** ما تستفيد عالي  اكتب كل شيء، 
العالي، النازل ما يسوى من يكتبه، ال، قد تحتاج إلى هذا النازل فال تجده في مروياتك، اكتب 

وفيه النازل، فيه  تب السنة، فيه العوالي الثالثياتي ككل شيء، والبخاري وهو مضرب المثل ف
تساعي، مما يتساوى فيه البخاري مع الحافظ العراقي، وبينهم كم قرن؟ يعني مائتين وستة 

في الوفاة،  ونصف، بينهم خمسمائة وخمسين سنة وهذا ثمانمائة وستة، خمسة قرون  ،وخمسين
 ؟ ال.اإن البخاري كتب هذا عبث   :هل يقال
................................... 

ـــــــــــ  ونـــــــــــاز    امـــــــــــا تســـــــــــتفيد عالي 
 ج
 ج

 .............................واكتــــب   
 عـــــــاط    ا  كثـــــــرة الشـــــــيو  صـــــــيت  

 
 ج 
 ج

 
يعني أنت تهتم بالمروي؛ ألنك بصدد طلب علم الحديث، ولست بصدد طلب كثرة الشيوخ، ال 

م من يهتم بكثرة الشيوخ ليقال: روى عن يكون همك كثرة الشيوخ؛ ألنه وجد من طالب العل
، ألف شيخ، حتى وجد من ذكر أنه قرأ على مائةأربع ،ثالثمائة شيخ ،مائتي شيخ ،مائة شيخ

احتاج إلى عشر سنين، بمعنى  اثالثة آالف وخمسمائة شيخ، هذا لو جلس عند كل شيخ يوم  
نما هو مجرد الكثرة لذات كل شيخ يوم واحد يحتاج إلى عشر سنين، ما الذي دعاه إلى هذا؟ إ

 الكثرة.
عن الفائدة  اخالي   "عاط    ا"صيت  يعني تبغي وترجو من وراء ذلك  "ا"  كثرة الشيو  صيت  

فهارس للشيوخ موجودة، وبعضهم يروي عن مائة،  ،ولهم أثبات ،المرجوة، العلماء لهم فهارس
واستوعبت  ،جة إلى ذلكوبعضهم مائتين، إلى أن وجد من يروي عن ألف، نعم إذا دعت الحا

ال توجد  أو وجد أحاديث ،ثم المهم فالمهم على ما تقدم، ودعتك الحاجة ،أحاديث شيوخ بلدك
 إال عند فالن، ال مانع.

 ومـــــــــن يقـــــــــر إ ا كتبـــــــــي قمـــــــــا  
 فلي  من  ا....................... 

 ثـــــــــــــــــم إ ا رويتـــــــــــــــــه ففـــــــــــــــــتا   
................................... 

يعني أبا حاتم الرازي يقول:  "ومن يقر" يعني اكتب كل شيء؟ يقول: فيد عالي الما قال: ما تست
ذا رويت ففتش ،إذا كتبت فقمش" أو إذا حدثت ففتش، وما شرح المراد من هذا، واختلف في  "وا 
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، لكن السياق يدل على أنه عند الكتابة اكتب كل شيء، اكبير   ااختالف   -بين أهل العلم-المراد 
ذا أردت أن  فحدث بما يستحق التحديث،  ،تحدث أو تروي ففتش عن الصحيح والضعيفوا 

واترك ما يشغل مما ال يفيد؛ ألن األحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها األصل في 
ن كان يعني لفظة ،المكرر هاوفي ،الباب  (قمش) :وفيها إذا كتبت قمش، اكتب كل شيء، وا 

 االسياق، يعني مثل الرواية، اكتب كل ما تستفيد عالي  يمكن قد يفهم منها غير ذلك، لكن هذا 
م في من الشروط في الراوي؛ ألنه ا، هذا في التحمل، في األداء فتش، وهذا يظهر جلي  ونازال  

، يعني تأخذ عن كل أحد في التحمل، لكن إذا أردت أن تحدث حال التحمل ال يشترطون شيئ ا
كافر كما تقدم، صححوا تحمل الفاسق، صححوا فال بد أن تتوافر الشروط، وصححوا تحمل ال
فال تصح الرواية عن كافر  الشروط، تطبق الشروطتحمل الصبي، لكن عند األداء يبحث عن 

، شروط كثيرة، وال مغفل، الشروط كثيرة في ...وال فاسق وال صبي، وال متساهل في الحمل، وال
 هذا.

 ومـــــــــن يقـــــــــر إ ا كتبـــــــــي قمـــــــــا  
 ........ فلي  من  ا...............

 ثـــــــــــــــــم إ ا رويتـــــــــــــــــه ففـــــــــــــــــتا   
................................... 

 ني ليس من هذا الذي يذكره المؤلف.يع "فليس من ذا"
 فلــــــــي  مــــــــن  ا والكتــــــــاب تمــــــــم 

 

 ســــــــــــــماعه   تنتخبــــــــــــــه تنــــــــــــــدم  
 ج
 ج

، ال، اقرأ ايقول: معك كتاب من مرويات فالن، ال تنتخب ال تقول: أقرأ من كل باب حديث  
من أوله إلى آخره؛ ألنك إذا انتخبت ثم احتجت إلى حديث مما تركت وليست لك به الكتاب 

تب، الذي يختصر الكتب قد رواية عن هذا الشيخ ندمت على ذلك، ومثل هذا من يختصر الك
وصى طالب العلم ولذا ي ؛كروهو بأمس الحاجة إليه، قد يكون المتروك أهم مما ذُ  يترك شيئ ا

المختصرات، األصول التي وضعها مؤلفوها على ما أرادوا يهتم بها ال ب أن يعنوا باألصول
ن طالب علم اقتصر على المختصرات فجهل في الكتاب األصلي ما هو م ب العلم، وكمالط

ر من وجهة نظره، يبقي المهم من وجهة نظره، قد يوافق ر؛ الن المختص  أهم مما ذكره المختص  
 .على هذه الوجهة وقد ال يوافق

وأولى ما يعنى به  ،ذا كان االختصار بحذف األسانيد فقط؟ األسانيد من أهم المهماتتقول: إ
ال  طالب العلم، في غاية األهمية لطالب العلم، نعم قد ال تهم طالب علم غير شرعي، طبيب وا 

ال ال عناية له بالعلم الشرعي،  قال: حدثنا  نقول: ما فيه داع يقول: حدثنا فالن،مهندس وا 
ألنها ال تعنيه، لكن لها أهمية كبرى  ج إلى حذف هذه األسانيد والتكرار؛حتافالن، هذا ي

، كم حصل من الخلل في مسند أحمد لما رتبه ابالنسبة لطالب العلم، األسانيد والتكرار أيض  
، لكن لو أبقاه كما هو اصارت فائدته ضعيفة جد   ،الساعاتي وحذف التكرار وحذف األسانيد

؛ ألنك تحتاج إلى اعظيم   اعل ابن عروة في الكواكب الدراري نفع هللا به نفع  رتبه وأبقاه، كما فو 
شاهد لهذا الحديث حذفه، تحتاج إلى متابع لهذا الراوي حذفه، كيف تصل إلى حقيقة األمر؟ 

وال بد له من التكرار، وكم فرع العالم وطالب العلم  ،طالب العلم الشرعي ال بد له من األسانيد
 ي متن حذف في المختصرات، يمر علينا أشياء في مختصر البخاري، حقيقة  بزيادة لفظة ف
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من العلم على طالب العلم، والعناية بها ال شك أنه خلل في  االمختصرات ضيعت كثير  
 التحصيل.

وهذا ال يظن أنه تعارض، أنا أقول: من أعظم وسائل العلم  ا،يبقى أنه مثلما أشرنا مرار  
التجريد )تقتصر على اختصار الزبيدي أن بنفسه، بدل من اختصار الكتب، هو يختصر 

امسك البخاري أو غيرهم، اختصر أنت،  -رحم هللا الجميع-، أو اختصار األلباني (الصريح
إال بعد أن استقر في نفسك أنه يمكن االستغناء عنه، وأنت في هذا  واختصر، لن تحذف شيئ ا

صار   يمكن؟ حفظته، فإذا اختصرته أنتال النظر وهذا التأمل هل يمكن االستغناء عنه أو
خالص ما تدري عن  ؟الفائدة ماعلمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، أما إذا اختصره غيرك 

شيء أنت، ما تدري يمكن حذف أهم المواضع حذفه، وترك األقل، يعني مثال واحد، حديث 
 ،قه البخاري الرقاق في صحيح البخاري مائتي حديث في مائة وخمسين ترجمة، تراجم ف

استنباطات البخاري يدعمها باألحاديث المعلقة، يدعمها بأقوال الصحابة والتابعين التي قد ال 
في مواضع، ثم جاء المختصر واقتصر على  هتوجد عند غيره، يترجم على هذا الحديث ويكرر 

 ،؟ ما يمكنعشرة أحاديث، هل تخرج بتصور تام من خالل عشرة أحاديث عن الباب كامال  
خرى، وما يدريك أن ستحيل، مشلول العمل، لكن عذره أن هذه األحاديث تقدمت في أبواب أم

ي أنت بأمس الحاجة إليه في كتاب الرقاق تقدم في كتاب العلم أو في كتاب هذا الحديث الذ
ا.الوضوء  ، ما يصلح هذا أبد 

تثبت  وأقول: من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم أن يختصر الكتب بنفسه؛ ألنها
حدثنا، ثم بعد ذلك  :بالمعاناة، يعني تفسير ابن كثير يمله كثير من طالب العلم، حدثنا قال

فرحوا بالمختصرات وضاع عليهم شيء كثير، شوف  ؟سياق آخر، ثم طريق آخر، وبعدين
لكن ترى بداية الدرس إن صيفت ما لحقت على شيء،  "وبالصحيحين ابدأن" :ايأتين اآلن

 يفوتك. ، لكن إن تأخرت ترى -إن شاء هللا-نشرح ذلك  "بالصحيحين ابدأن"ادم بداية الدرس الق
 طالب:.......

 ا.إيه جزاك هللا خير  
 يقول:

 ......................والكتــــاب تمــــم 
 

 ســــــــــــــماعه   تنتخبــــــــــــــه تنــــــــــــــدم  
 ج
 ج

 ،هرظاما لهم إال الما يدرون  ،وهم ما يدرون عن ظروفهم ،يؤدبون الطالب اترى الشيوخ أحيان  
تزوج، في صبيحة ليلة الزواج الدرس بعد صالة  -شيخ من المشايخلمالزم -في طالب تزوج 

 نيباقي واحد أو اثنين من الطالب الذالفجر، تأخر حتى غلب على ظنه أنه وصل إلى 
إلى آخره،  ..ثم هذا ،ثم هذا ،، ثم يقرأ هذاايقرءون؛ ألن الطريقة يحضر أكثر من ثالثين طالب  

اعتين يصلك الدور، جاء قبل نهاية الطالب وجلس باألخير، يوم جاء دوره قال يعني بعد س
، من الغد كذلك خاله يقرأ، يوم ...الشيخ: اقرأ، قرأ، من الغد تصور الزواج البارحة ترى ما هي

لكن  ،أو يدري  ،وصله الدور في اليوم الثالث قام وخاله؛ ألنه تأخر، الشيخ ما يدري عن ظرفه
س طالب العلم شيء من هذا، لكنه بعد ذلك ما تأخر صار يصلي في نفس قد يكون في نف

أو يوجه طالب أنه  ،المسجد، نعم، فليس هدف الشيخ حينما يتكلم على طالب من الطالب
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بعض الناس  ،يريد أن يحط من قدره بقدر ما هو حثه على التبكير والتحصيل ال يفوته شيء
 ة التي فيها نجاتي، وما يدريك، وهللا المستعان.يقول: لعلي أسمع الكلم يقصد بعض الشيوخ
تقدم في كتابة الحديث أن تصغير الحرف العلماء حذروا ونهوا عن تدقيق  "  تنتخبه تندم"

رى، إال في حاالت يعني ألن تدقيق الحروف وتصغيرها، قالوا: اكتب بحرف واضح وجلي يُ 
 ،ضيق الورق مثال   :الحاالتالحرف يخونك إذا ضعف البصر، لكن استثنوا من ذلك بعض 

بدل من أن تكتب الكتاب  ،أو للحمل في األسفار ،الورق غير موجوديعني وضيق ذات اليد، 
 في مجلد واحد، هذه أعذار مقبولة، وهنا االنتخاب تكتبه داتفي مجل

................................... 
ن يضــــــ  حــــــال عــــــن اســــــتيعابه  ج  وا 

تنتخبه .....................   
    تندم

................................ 
 

، تريد أن تأخذ األهم من هذا الكتاب، مثل هذا له أنت ما عندك ورق يستوعب الكتاب كامال  
 وجه.

ن يضــــــ  حــــــال عــــــن اســــــتيعابه  وا 
 لعــــــــــار  أجــــــــــاد فــــــــــي انتخابــــــــــه   ج

 ج

أحد؛ ألنه بعضهم  ، يعني يحسن االنتخاب، وال يتسنى هذا لكلاال بد أن يكون المنتخب عارف  
يسلك طريقة ويأخذ أول حديث في الباب، ويسمي هذا اختصار، قد يكون الحديث الثاني 

يعني عن هذه المرتبة، أراد أن ينتخب وقصر ما يعرف، ما  "أو قصر"أحاديث الباب،  ...من
فقد استعان يعني بذي حفظ، استعان ذا حفظ، استعان  "استعان  ا حفظ فقد"يحسن االنتخاب، 

 .به يعني منصوب على نزع الخافض
 ................استعان  ا حفظ فقـد

 

ـــــه ي عـــــد   كـــــان مـــــن الحفـــــاُ مـــــن ل
 ج

أو لكون  ،إما لضيق وقته ،نتخب له وهو من الحفاظيُ  ،االنتخاب عدمن الحفاظ من له يُ 
 .المنتخب أمهر منه في كيفية االنتخاب
ــــــي ا صــــــر إمــــــا خطــــــا  وعل مــــــوا ف

 أو طــــــــــاأو همــــــــــزتين أو بصــــــــــاد    ج
 

ي، اآلن عندك بقيعني كيف يذكر العالمة؟ ما يلزم أن ينسخ إلى كتاب آخر، يختصر ويُ 
فكيف تصنع؟  ى مدة طويلة، وأردت أن تنتخب منهتحتاج في قراءته إل تفسير ابن كثير طويل

وأنت تشق عليك الكتابة، تقول: وهللا ما أنا بناسخ الكتاب يمكن يطلع في مجلد كبير، اآلن 
منه بالتقويس، اآلن المتأخرون يستعملون األقواس، أو بالتحويق، أو بنصف دائرة، تنتخب 

، عندك األصلي موجودعلى ما مضى في كتابة الحديث وضبطه، واترك ا وعندك  لكتاب كامال 
سهل وي ،ستعمل ال سيما في الكتب المطبوعة الحديثة التي تكثر في األسواقالمختصر، وقد يُ 

بارز  ا، المقطع الذي تريده لونه بلون ال يخفي الحروف، ويكون أيض  انالتعامل معها باأللو 
"وعلموا في  بقاء األصل، وهنا إذا بقي األصل ، هذه طريقة في االنتخاب واالختصار معقليال

يعني إذا كنت ما أنت بناسخ المنتخب، تبقي األصل عندك وتنتخب منه ما تحتاج  ا صر"
جعة، يعني مثل ما ذكرنا في استعمال األلوان في جرد يعني عند المرا ،إليه فيما بعد
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تذكرون هذا، استعمال األلوان في جرد المطوالت، هؤالء العلماء علموا في أنتم المطوالت، 
، وهذا األصل في الخط أنه ا، تضع على ما تريد خط  ا، يعني تضع عليه خط  ااألصل إما خط  

من المتقدمين يضعون الخط فوق الكالم الذي يراد  فوق الكالم ال تحته، يعني طريقة أهل العلم
أما وضع الخط تحت الكلمة أو الكالم المطلوب  ،انتخابه، والمخطوطات كلها شاهدة على هذا

 هذا صنيع المستشرقين، وشفنا مطبوعاتهم، نعم هذا موجود.
ــــــي ا صــــــر إمــــــا خطــــــا  وعل مــــــوا ف

 أو همــزتين.........................   ج
 

صاد مثل الضبة، تذكر طرف  ""أو بصاد  وفي آخره همزة،  ،أول ما تريد همزة يضعون على
 .أو طا" "أو بصاد   و بدل الصاد طاء، تضع عليها شولةالصاد وتمدها على ما تريد انتخابه، أ

ــــــــــن مقتصــــــــــر    أن تســــــــــمعا او  تك
 وكتبـــــــــه مـــــــــن دون فهـــــــــم نفعـــــــــا     ج 

 
 ج

همك من رواية الحديث مجرد السماع، يعني يعني ال يكن حظك و  أن تسمعا" ا"و  تكن مقتصر  
وهو  ،في كتاب اأو يحضر درس   م من يقرأ الكتاب أو يسمع الكتابأن منه امثلما أشرنا سابق  

أنه وضع دورات لقراءة الكتب الستة في شهر، هذه مجرد سماع، ال  امجرد سرد، وذكرنا مرار  
ال تعليق وال تصحيح وال بيان  ستوعبما يمكن الوقت ما ييحصل فيها تعليق وال بكلمة واحدة، 

 خطأ وال شيء.
ــــــــــن مقتصــــــــــر    أن تســــــــــمعا او  تك

 وكتبـــــــــه مـــــــــن دون فهـــــــــم نفعـــــــــا     ج 
 
 ج

، ايعني من دون فهم نافع ينفعك، مجرد كتابة تنسخ كتب تصير وراق   "من دون فهم نفعا"
لمقصود الفهم؛ يعني مجرد زيادة نسخة في البلد، أو مجرد سماع بدون فهم هذا ال ينفع، إنما ا

ألنك إذا لم تفهم ال تستطيع أن تعمل بما ال تفهم، العمل بالعلم ال بد من فهمه قبل العمل به، 
فال بد من الفهم، وال يقتصر على السماع المجرد وال على الكتابة دون فهم؛ ألن العمل ال 

 يتسنى إال بعد الفهم.
ـــــــ ـــــــوم ا ثـــــــر   اواقـــــــرأ كتاب   فـــــــي عل

 كـــــ ا المختصـــــر  كـــــابن الصـــــ ح أو      ج
 
 ج

أو مصطلح الحديث أو أصول  ،في علوم األثر يعني في مصطلح الحديث، يسمونه علم األثر
  ديث.أو علوم الح ،الحديث

ـــــــ ـــــــوم ا ثـــــــر   اواقـــــــرأ كتاب   فـــــــي عل
 كــابن الصــ ح......................     ج

 
 ج

المختصر هذه  ر""أو ك ا المختصكعلوم الحديث البن الصالح،  ،يعني كمقدمة ابن الصالح
 األلفية، حيث يقول:

 لخصاااات فيهااااا اباااان الصااااالح أجمعااااه
ااااااااااااااا   ج  تاااااااااااااااراه موضاااااااااااااااعه اوزدتهاااااااااااااااا علم 

 ج

يعني المختصر  ،فهي مختصر البن الصالح، وكالمه يشمل المختصرات المنظومة والمنثورة
وقد بين ذلك في شرحه أنه يريد ألفيته؛ ألنها ملخصة من  ،وهو في الغالب ،من ابن الصالح

 :الصالح، يعني كما قال في مقدمتهاابن 
 لخصـــي فيهـــا ابـــن الصـــ ح أجمعـــه

ــــــــ   ج  تــــــــراه موضــــــــعه اوزدتهــــــــا علم 
 ج

أو هذه األلفية؛ ألن بعض الناس من  ،فهو يغري بقراءة كتاب علوم الحديث البن الصالح
عنى عنى بهذه األلفية، من يرجح النثر يُ بعضهم يرجح النثر، من يرجح النظم يُ و يرجح النظم، 
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ابن الصالح، والتدرج في قراءة هذا العلم ودراسته تجدونه في المقدمة، مقدمة األلفية التي ب
 شوفوا من صفحة كم؟  ،وضعتها

 هذه، في الورقتين من صفحة خمسة إلى ثمانية، هذا فيه التدرج في دراسة هذا العلم.
ابن حجر؛ ألنه قلت: وكنت أنصح الطالب المبتدئين بالبداءة بكتاب )نخبة الفكر( للحافظ 

على أن يقرأه  ،لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة حاوٍ  ،شامل مختصرو  ،متن متين
تب على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع الطالب في هذه السن، ويقرأ ما كُ 

يكثر في هذه المرحلة مع ذلك من دروس، و ويسمع ما سجل عليها  ،عليها من شروح وحواش
حفظ المتون المجردة كاألربعين والعمدة والبلوغ وغيرها، وال مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج  من

شراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدده، ثم بعد ذلك  امختصر   ابعض األحاديث تخريج   تحت نظر وا 
)اختصار علوم  :يرتقي إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب

 ،ظ ابن كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشيالحديث( للحاف
وسماع األشرطة والسؤال عما يشكل، وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص 

في ثير من األحاديث، ومع ذلك يستمر على حفظ السالسل المشهورة التي يروى بواسطتها ك
ي األسانيد من خالل كتب الرجال المختصرة كالتقريب والكاشف وينظر ف ،ويكثر منه ،التخريج

ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تخريج  ،والخالصة ونحوها
 ودراسة للتمرين ال للنشر كما يفعله بعض الطالب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك.

)ألفية العراقي(  :الكتاب المرشح لهذه الطبقة هوثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها و 
الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث ابن الصالح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب 

 العلم مما أغفله ابن الصالح، وهذه األلفية كتب لها القبول... إلى آخره.
 الكالم مفصل هناك، والسيوطي في ألفيته قال:

 تااااادري مناااااه االصاااااطالح اواقااااارأ كتاب ااااا
 كهذه...............................   ج

 ج

 ألنها أصل ألفية السيوطي. يعني ألفية العراقي "أو أصلها"يعني ألفيته 
................................... 

 

 كهاااااااااذه أو أصااااااااالها وابااااااااان الصاااااااااالح 
 ج

 فألفية العراقي هي األصل أللفية السيوطي.
 يقول:

 ري مناااااه االصاااااطالحتاااااد اواقااااارأ كتاب ااااا
 ج

 كهاااااااااذه أو أصااااااااالها وابااااااااان الصاااااااااالح 
 

في مواضع كثيرة مأخوذ من ألفية العراقي  -شطر البيت كامال  - ولذلك تجد الشطر الكامل
 .وهللا أعلموطي، بحروفه، ثم يكمله السي

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (44)لحافظ العراقي شرح ألفية ا

 (لحديثاآداب طالب )
 عبد الكريم الخضير  /الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بينا محمد وعلى آله ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وصحبه أجمعين، 

 في آداب طالب الحديث:  -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
ــــــــــاوَ  ــــــــــتَ ك   أ  رَ ق  ــــــــــ ااب  ــــــــــي ع  ف  ــــــــــا َ  م و  ل   ر  َث

 

ــــــــا ن  ب  اَكــــــــ  ــــــــ و  أَ  ح   َ لصَّ  ر  َصــــــــتَ خ  م  ل  ا ا َ َك
 ج
 

من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه؛ ألن علوم األثر،  ثراأل ومعلفي  اقرأ كتاب  ا
فة بحال الراوي والمروي عر   أصول الحديث هي القواعد المُ  ،علوم الحديث، مصطلح الحديث

المقبول  ،حيث القبول والرد، فال يمكن أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف من عنه
من المردود إال بعد معرفة قواعد هذا العلم، وأشار الناظم إلى أن كتاب ابن الصالح يفيد في 

وجمعه من متفرقات كتب هذا الفن كمؤلفات  ه،مؤلفباب فائدة عظيمة، وقد تعب عليه هذا ال
 سبقه. الخطيب وغيره ممن
وهي مختصر البن  ،شرحهفي يعني منظومته كما نص على ذلك  "أو ك ا المختصر"

 :كما قال في مقدمتها ،الصالح
ــــــــ  ج  لخصـــي فيهـــا ابـــن الصـــ ح أجمعـــه  تــــــــراه موضــــــــعه اوزدتهــــــــا علم 

 

الثاني ه مختصر ، وكذا من مختصرات ابن الصالح النافعة مختصر النووي اإلرشاد اوأيض  
تب عليه، كل هذه يستفيد لحافظ ابن كثير، واختصار علوم الحديث وما كُ مختصر او التقريب، 

إضافة إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع  ،منها طالب العلم فائدة كبيرة
للخطيب، واإللماع، وغيرها من الكتب، وكذا ما كتبه من تأخر عنهم، كالسيوطي في التدريب، 

 ،مفيد فائدة كبيرة اما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيض  و  ،والصنعاني في توضيح األفكار
 ،عنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفنن سبق، فيُ وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب مَ 
 امقرون   ،حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم ،سواء  كان للمتقدمين أو المتأخرين

 د على ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة.والنظر في األساني ،ذلك بالتخريج
 ثـــــم الســــــنن نوبالصـــــحيحين ابـــــدأ

 
 

 ................................... 
 ج
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الصحيحين ال سيما صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن يحفظ 
 ،ثم المحرر ،بلوغثم ال ،ثم العمدة ،المختصرات التي ألفت للمبتدئين والمتوسطين كاألربعين

في األبواب  اوالمنتقى وغيرها مما كتبه أهل العلم في أحاديث األحكام، وكذلك ينظر أيض  
األخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرها، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي 

يقدم بين  هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم، وعلى رأسها صحيح البخاري، وبعضهم يرى أن
، ويجعل ذلك في التوطئة والتمهيد مسلم كالموطأ مثال  ك ما كتبه من تقدم عن البخاري و يدي ذل

 لهذا العلم.
بحيث ينظر  ؛ويجعله محور عمله ،على كل حال طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري 

خريجه في ثنايا وينظر في مواضع ت ،فأول، فيبدأ بالحديث األول وينظر فيه في أحاديثه أوال  
 مواضعالكتاب، فنجد الحديث األول خرجه اإلمام البخاري في سبعة مواضع، ينظر في هذه ال

وما يزيد وما  ،ويقارن بينها في األسانيد، وطرق وصيغ األداء، وفي المتون  ،السبعة ،كلها
زاد  لهذا الحديث في مواضعه السبعة من صحيح البخاري، ولماذا كامال   اينقص، يأخذ تصور  

هنا، ولماذا نقص هناك، وينظر في تراجم اإلمام البخاري على هذه المواضع السبعة، فهي 
ما  افقهه وهي استنباطه من هذا الحديث، وهذا فقه السنة لمن أراد العمل بالسنة، وينظر أيض  
ور يذكره البخاري في ثنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقوفات واآلثار يكون لديه تص

كامل بالكتاب على هذه الطريقة، ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث، فينظر 
وهذه طريقة مجربة ونافعة، يعني يأخذ الحديث األول وينظر في  ،في الكتب الستة دفعة واحدة
بطرقه وأسانيده، في المواضع السبعة، وينظر في مسلم بعد ذلك  ،مواضع تخريجه من البخاري 

ل ذلك إذا رجع إلى ر فيمن وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث، وهو في كثم ينظ
هو اآلن يجعل األصل الموضع األول، ثم الموضع الثاني إذا نظر فيه وقارن  الموضع الثاني

بينه وبين الموضع األول في األمور الثالثة التي ذكرناها أو األربعة في الترجمة في اإلسناد 
، وهذه في غاية األهمية، في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان يشير في صيغ األداء

رس في الحديث األول، ثم بعد ذلك الموضع الثالث ثم الرابع ثم على الموضع الثاني أنه دُ 
ذا نظر في الحديث في صحيح مسلم أش   ر عليه، يضع عليه الخامس ثم السابع إلى آخره، وا 

هذا الحديث الحديث األول في صحيح البخاري، ثم يأتي إلى رس مع إشارة أن هذا الحديث دُ 
وينظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم، ويضع  في سنن أبي داود

عليه عالمة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث األول في صحيح 
ي سنن أبي داود، وينظر في البخاري، ثم ينظر في سنن الترمذي ويصنع فيه كما صنع ف

ثم النسائي، ثم ابن ماجه  ؟بما ترجم عليه الترمذي ؟الزيادات، وينظر كيف ترجم عليه أبو داود
 وهكذا.
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إذا انتهى من أحاديث البخاري بهذه الطريقة يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة 
إذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل أنها درست مع أحاديث البخاري، هذه أحاديث تبقى يسيرة، ف

ويجردها ويقارنها بمن  صحيح البخاري ينظر في زوائد مسلمنظره في البخاري انتهى اآلن من 
على الطريقة السابقة، فيقارن بين مسلم وأبي داود من األوجه التي  ا على تخريجهاوافق مسلم  

رس مع الحديث هذا الحديث دُ ، ثم بعد ذلك يضع إشارة في سنن أبي داود أن اذكرناها سابق  
ثم ابن ماجه، فإذا انتهى من زوائد مسلم  ،ثم النسائي ،في صحيح مسلم، ثم الترمذي ...رقم

نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات، هذه زوائد أبي داود على الصحيحين، فإذا 
ي التي ليست عليها انتهى من زوائد أبي داود على الطريقة السابقة نظر في زوائد الترمذ

رست مع البخاري، وال درست مع مسلم، وال درست مع أبي داود، هذه زوائد إشارات، دُ 
وهذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت،  ،الترمذي، ثم بعد ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجه

 ما يكفي، وال ،تحتاج إلى جهد، يعني طالب العلم ما يصلح أن يخصص لها ساعة في اليوم
لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين على  ؛ساعتين، تحتاج إلى خمس ساعات

الكثير، وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة؛ ألنها دواوين اإلسالم، إذا انتهى 
إلى غيرها من  أحمد..منها ينظر في الكتب األخرى على ما سيأتي ذكره سنن البيهقي ومسند 

 الكتب.
 : قال

 وبالصـــــحيحين ابـــــدأن ثـــــم الســــــنن
 
 ج

 ................................... 
 ج

كله على صحيح البخاري، ثم ينظر في زوائد مسلم  -محور العمل- وذكرنا أنه يجعل المحور
 ثم زوائد السنن. ،التي لم يخرجها البخاري 

شترط فيه الصحة، مع السنن ما ا األنها هي التي تلي الصحيحين، وينظر أيض   "ثم السنن"
مؤلفه بما اشترط والتزم، أو تساهل في تطبيق شرطه، أو تساهل في شرطه  لو لم يف  و 

كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم السنن والبيهقي، والبيهقي له شأن عظيم عند أهل 
سنن  بعة:ن التي أشار إليها السنن األر ، يدخل في السناالعلم؛ ألن زوائده على الكتب كثيرة جد  

وابن ماجه، سنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور وغيرها من  ،والنسائي ،والترمذي ،أبي داود
المصنفات فهي بمعنى السنن، إال أنها تكثر فيها اآلثار، السنن فيها  االسنن، ويدخل فيها أيض  

 كثيرة.وأما بالنسبة للمصنفات فاآلثار فيها  ،بالنسبة للمرفوعات اآثار لكنها قليلة جد  
 ج  ..........................ثم السنن

 ج

ــ اوالبيهقـي ضــبط     .............اوفهم 
 ج

بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك، يعني إذا أشكل عليه  ،وفهم للمعاني ،ضبط لأللفاظ
من معاني هذه األحاديث يرجع فيها إلى  ، أو حيره معن ىلفظ عند البخاري أو لفظ عند مسلم
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؛ ألن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من يعلق عليها بتعليق مختصرو  ،الشروح
 واستقرار في ذهنه لهذه المتون. ،حفظ للمتون 

، اال شك أن بعضها يوضح بعض   ،ألنه إذا نظر في األلفاظ، ألفاظ األحاديث "اوفهم   ا"ضبط  
عند مسلم أو  في موضع، يبسط في موضع آخر من البخاري أو اقد يكون الحديث مختصر  

"، والضبط يكون ألسماء الرواة اوفهم   ا"ضبط  ، وهذا المبسوط يوضح المختصر. عند غيرهما
؛ ألفاظ المتون، وعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط –، ويكون أيضا في األلفاظ في األسانيد

ألنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه، ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في الذهن؛ ألن الذي 
يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبر، فإذا راجع عليه، راجع على األسانيد كتب الرجال، كتب 

ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من  ،كتب المؤتلف والمختلف يستفيد فائدة عظيمة ،المشتبه
كتب الغريب، ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض األلفاظ التي لم يكتشف له معناها 

 الغريب فحسن. في كتب
يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم؛ ألن العمل ال  "اوفهم   ا"ضبط  

 يتأتى إال بعد الضبط والفهم.
يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن  "ثم ثن"

يجعل المراد بالسنن الجنس، كل ما ُصنف أن  يجعل مراد الناظم من السنن السنن األربعة، أو
في السنن وعطف البيهقي عليه من عطف الخاص على العام؛ لالهتمام بشأن الخاص 
والعناية به، مثل ما قلنا: سنن البيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم، صحيح أنه أكثر استدالال 

لمذهب الشافعي، وفيه ما  لمذهب الشافعي، لكن يبقى أنه استدالل لفقه اإلسالم، فيه ما يدل
 يدل لغيره، والكتاب بحر محيط إلى جد وأخذه بقوة.
 أحمد والموطأ الممهد       ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسند  

يعني من الزائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن ال ما اقتضته الحاجة 
من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي،  ار  يلزم النظر في جميع مسند اإلمام أحمد؛ ألن كثي

 لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إليها الحاجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد.
على المسانيد، واستخراج زوائده مع أثناء النظر في  االنظر في مسند اإلمام أحمد باعتباره مرتب  

ظر إلى من روى الحديث من الصحابة وفيه صعوبة؛ ألنك تحتاج الن ،الكتب الستة فيه وعورة
ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فال تستطيع الوقوف 

تب عليه؛ ألن المتن غير مرتب على ضابط يضبطه، إنما النظر إلى أسماء الصحابة، نعم رُ 
روة المشرقي هذا ن عُ المسند على صحيح البخاري، وله أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري الب

ترتيب لمسند اإلمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في غاية النفاسة واألهمية لطالب العلم، 
وآثار البخاري ثم يورد األحاديث  ،قه البخاري يعني يأتي بالترجمة للبخاري، ترجمة البخاري، وف  
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ن وصفوا بالتدليس في من الرواة الذي نحتاج إلى تصريح من راوٍ  امن مسند أحمد، فأحيان  
ن كنا ال نحتاج إليها من حيث الثبوت لكن نحتاج إلى أن ندفع عن  ،صحيح البخاري، وا 

البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح 
لى هذا بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، قد يقول قائل: ما نحتاج إ

ا مسألة الحديث في مسند أحمد وهو مخرج في البخاري،  الزوائد تنظر في هذا الباب تجد أيض 
ه زوائد، أو ال توجد فيه أحاديث في مسند أحمد تحت هذه الترجمة ال توجد عند البخاري، هذ

 لستة كلها، هذه زوائد يحتاجها طالب العلم.عند الكتب ا
 ال:، قعلى كل حال مضى في مبحث الحسن

 قااااااااااااااااال: وماااااااااااااااان مظنااااااااااااااااة للحساااااااااااااااان  
 

 َجْمااااااااااُع )أبااااااااااي داود( أي فااااااااااي الساااااااااانن   
 

 ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال:
 علاااااااااااى المساااااااااااانيد فيااااااااااادعى الجفاااااااااااال    وبعاااااااااااادها فااااااااااااي رتبااااااااااااة مااااااااااااا ُجعااااااااااااال

 
 

يعني المسانيد بعد السنن، والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية، باب حكم كذا، 
باب استحباب كذا، أو باب كراهية كذا، أو باب تحريم كذا، فالمؤلف أو باب وجوب كذا، أو 

يستدل بما يورده من أحاديث على هذا الحكم الشرعي، فينتقي أقوى ما عنده من األحاديث 
بينما إذا ترجم بصحابي ال يلزمه أن يأتي بأقوى ما عنده، يأتي بجميع ما يذكر عن هذا 

ن كان شيخ اإلسالم الصحابي من غير انتقاء كما هو واقع  يقرر أن  -رحمه هللا-المسانيد، وا 
شرط اإلمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله، لكن عموم المسانيد أقل رتبة 

 من منزلة السنن.
 ..........................من مسند  

 ج

 أحمـــــــــــــــَد والموطـــــــــــــــأ الممهـــــــــــــــد   
 ج

ني مهده كما طلب منه المنصور أبو جعفر أن ؛ ألن اإلمام وطأه توطئة، يعالموطأ هو الممهد
يوطئه ويمهده ويسهله للقراء، ومنهم من يقول: إن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي 

 الموافقة؛ ألنه عرضه على أئمة عصره فوافقوه عليه.
يعني ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة  ""والموطأ الممهد  *** وعلر  

أحمد والموطأ والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمات هذا الفن ينظر في كتب العلل،  ومسند
من أهم بل جمع من أهل العلم يطلقون على أنها أهم علوم  عل  والعلل كما تقدم في بحث المُ 

الحديث، وأغمض أنواع علوم الحديث، وال يكمل لهذا النوع إال الَكَمَلة  الحديث، وأدق أنواع علوم
لذا يصعب فهم بعض العلل، والحفظ سهل، الجمع سهل،  ؛حدثين، األئمة الحفاظ الكبارمن الم

لكن النظر في العلل، والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن، له شأن عظيم، وبعضهم 
 .حديث خير من أن أحفظ مائة حديث يقول: ألن أعرف علة
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أتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل هل يقول طالب العلم:  وعلى كل حال في وقتنا مثال  
 أو الحمد هلل اآلن األحاديث حكم عليها وانتهت ،الخفية الغامضة وأديم النظر في كتب العلل

وعرف الصحيح من الضعيف من الحسن، وأتفرغ للنظر في المتون، والتفقه ودراية هذه 
 .ونبل ير، لكن إذا جمع بين النوعين كملاألحاديث، على كل حال كله خ

 وعلــــــــــــــــر  وخيرهــــــــــــــــا  حمــــــــــــــــدا
 

 ................................... 
 ج

ألنه قد يقول قائل: أنا وهللا وقتي ما يسمح أن أنظر في المتون واألسانيد وأصحح وأضعف 
وأعلل وأنظر في كتب العلل، وأنظر في مختلف أنواع الحديث يعني العمر ما يستوعب هذا، 

قرآن، وتتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه وغيره، قد يقول: أنا وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق بال
يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليها، وهذه طريقة مسلوكة عند جمع من أهل 

ويكتفي بذلك عن  ،العلم يعني يعتنون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسن
ل: ال، معرفة العلل أهم من الفقه في متون و يق النظر في األسانيد والعلل وغيرها، وبعضهم

األحاديث، وعلى كل حال الفقه هو الغاية، نعم تجدون بعض الناس همته في األسانيد أكثر، 
بعض الناس همته في الرواية أكثر، وبعض العلماء همته في الدراية أكثر، وبعضهم يوفق 

الشيخ ابن باز واأللباني وابن عثيمين،  :للجمع بين األمرين، يعني لو ضربنا ثالثة أمثلة مثال  
ن كان القاسم المشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن  ،الثالثة كل واحد يختلف عن الثاني وا 

علماء السنة، لكن لو نظرنا إلى األلباني رأينا عنايته باألسانيد والتصحيح والتضعيف أكثر، 
 -رحمه هللا-عدمه، والشيخ ابن باز  وفقهه في هذا المجال أقل بكثير من عنايته بالثبوت من

، يعني له عناية كبيرة بالسنة، بالصحيح والضعيف وحفظ ق للجمع بين األمرين على السواءوف
 األسانيد، وحفظ المتون، ومع ذلك له يد وله باع في االستنباط والفقه.

بالثبوت من يالحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته  -رحمه هللا-الشيخ ابن عثيمين 
ا إنما يقلد في هذاعدمه، لكنه ال يعتمد حديث   ، فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كفة ا ضعيف 

واأللباني في كفة وجدنا أن الشيخ ابن باز في القلب، يعني هذا واقع الشيوخ الثالثة، كلهم على 
أهمل، ال، هم ، وذاك امهم   اأهمل جانب   إن هذا مثال   :خير يعني، هم متكاملون، ما يقال
، والموفق من يستطيع الجمع، مشكلة أن ما دام تذم متكاملون، وهذا واقع الشيوخ الثالثة

، والتقليد ال محالة أنت واقع فيه واقع، الوقوع في التقليد أمر فطري لمن ال يسعفه تركيبه التقليد
ليه من أحكام، في النظر في جميع ما يحتاج إ على النظر في جميع، أو ال يسعفه وقته مثال  

ما أن يقلد في الغاية، ال بد، يعني إن اتجه إلى المتون تصحيح  ،فإما أن يقلد في الوسيلة وا 
وتضعيف ما تمكن من استنباط جميع ما يمكن استنباطه من هذه المتون، فيضيق عليه الوقت 

في فيحتاج إلى أن يقلد في بعض األحكام، والعكس يعني إن تفرغ للمتون ال بد أن يقلد 
ن لم يقلد في األحكام ال بد أن يقلد في أحكام العلماء  األحكام على األحاديث وال محالة، وا 
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على الرجال، يعني االجتهاد المطلق بمعناه على اإلطالق ال شك أنه دونه خرط القتاد كما 
بحكم مستقل أداه إليك اجتهادك في  يقول أهل العلم، يعني ال بد أن تجتهد في الرجال، وتخرج

، ثم بعد ذلك النظر في األسانيد والتصحيح والتضعيف، ثم بعد األحكام على جميع الرجال
في أن السنة يعني فيها طول، و  ذلك االستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن، هذا ال شك

ضبطها عسر، ال سيما مع ظروف الناس التي يعيشونها اآلن، إال إنسان وفق وتفرغ بكليته 
}وما أوتيتم من العلم إ  ن يخرج عن قول هللا تعالى: ن أن يجمع، ويبقى أنه لللسنة هذا يمك

 .قلي {
 وعلــــــــــــــــر  وخيرهــــــــــــــــا  حمــــــــــــــــدا

 

 ................................... 
 ج

 "وخيرها  حمدا"كثير ممن يروي عنه من أصحابه،  عنه من ةرويهي مالعلل لإلمام أحمد 
 اوالدارقطني، فيه أيض   ود له فيه، ومن الراسخين فيه.اإلمام أحمد له باع في هذا الفن ومشه
سط وحقق في في مجلدين ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وبُ  اعلل ابن أبي حاتم، وهو مطبوع قديم  

لكن من  ،وهو نافع في الجملة، يعني صحيح أن األحكام إشارات بكلمات يسيرة ،رسائل
من أجله أطلقت هذه الكلمات وهذه استطاع أن يربط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي 

 ويستطيع أن يمشي فيه. ،ال شك أنه يتمكن في هذا العلم ،اإلشارات على هذه األخبار
الدارقطني، علل الدارقطني، وقبله يعقوب بن شيبة، المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم 

 .-رحمه هللا-م ل، على ما سيأتي في كالم الناظإال أنه لم يكمُ  في هذا البابما صنف 
علل الدارقطني أشاد به الحافظ ابن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان، 

ا والكتاب يستحق من هذا وأكثر، وطبع ، وعلى طالب منه قسم كبير يمكن ستة عشر مجلد 
ال طالب العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب قد ال  العلم المتمكن أن يعنى به، وا 

يستفيد، وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية؛ ألنه قد ال يستفيد منه، يعني مع األسف أن 
بعض طالب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علل الدارقطني ويترك البخاري 

أنه يترك؛ ألنه ال يستطيع أن يتخلص من هذا  ؟ومسلم والسنن وغيرها، ثم بعد ذلك النتيجة
من يسمع إشادة ابن القيم في العقل والنقل لشيخ اإلسالم، أو نقض نظير كتاب، يعني ال

التأسيس ثم بعد ذلك يترك كتب شيخ اإلسالم كلها؛ ألنها صعبة بالنسبة له، لكن لو أخذ العلم 
بالتدريج على ما سيأتي الستطاع أن يفهم؛ ألن العلوم كلها مرتب بعضها على بعض، العلوم 

رج السلم، من صعد إلى أعلى السلم قبل أسفله هذا يسقط، وال يستطيع أن درجات مثل د
"واحفظه ولذلك يقول بعد ذلك:  ؛يصل، لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل

 .بالتدري "
ـــــــــــوا    وعلــــــــــــــــر وخيرهــــــــــــــــا  حمــــــــــــــــدا ـــــــــــدارقطني والت  يخ غـــــــــــدار وال
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المعلل ليعقوب بن شيبة، بعضهم بعضهم يقول: إن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند 
 اإلمام ، بل منزلةبن شيبة، وهذا الكالم ليس بصحيحيقول: إنه أخذه من مسند يعقوب 

 الدارقطني تكمل لمثل هذا العمل بال شك.
 وعلــــــــــــــــر وخيرهــــــــــــــــا  حمــــــــــــــــدا
   مـــــــــن خيرهـــــــــا الكبيـــــــــر للجعفـــــــــي

ـــــــــــوا  ـــــــــــدارقطني والت  يخ غـــــــــــدار وال
................................... 

 
 

 .اريخ الكبير، يعني تواريخ الرجال ما هي تواريخ األحداث واألخبارالت
 ........طالب:

 هذا األصل، هذا األصل أنه يكتب.
 طالب: كيف يصر إلى موضع الحدي  

 .مخدوم ،ال مخدوم هذا
  ...طالب:....

 بدون حاسب عندك األطراف.
 ...طالب:....
 .ري مكتوب أطرافه ومواضعهاألطراف مكتوبة مع الصحيح، صحيح البخا كال، عند

 ...طالب:....
ال في هذه المرحلة يكتفي بالجمع. ،عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك الحاجة  وا 

 ...طالب:....
هو إذا نظر في مواضعه كلها وفي الكتب كلها ال شك أنه يرسخ في ذهنه، إن كانت الحافظة 

 تسعفه.
 ...طالب:....

 .اصار تكرار   اإذا اختلف الصحابي حديث آخر، إذا كان الصحابي واحد   حديث آخر،
  ...طالب:....

 إيه، يصير طريق آخر لنفس الحديث.
 طالب: بنف  اللفظ يا شيخ 

 كر في المتابعات والشواهد.ما ذُ  مثل ،ولو كان بنفس اللفظ، كما مضى في المتابعات والشواهد
  .-رجال األحاديث- الرجاليعني تواريخ  "والتواريخ غدا"يقول: 

................................... 
   مـــــــــن خيرهـــــــــا الكبيـــــــــر للجعفـــــــــي

 غــدا................................ 
................................... 

 
 

التاريخ الكبير لإلمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب علم، نعم طالب العلم المبتدئ قد 
يعني يبتدئ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر  ،يد منه الفائدة المرجوة التي يرجوهاال يستف
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العلوم، يعني يبدأ بالتقريب والكاشف والخالصة؛ ألن فائدتها قريبة، لكن التاريخ الكبير قد ال 
 يقف على فائدتها إال طالب علم متمكن.

 طالب:.......
 هو؟ ما

  طالب:.......
بخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها طريقتها واحدة، إال أن هذا أكثر يعني ال، ال تواريخ ال

، لكن العدد كبير يعني الوا؟ بعضهم قال: أربعين ألف راوٍ فيه حدود ألوف مؤلفة يعني كم ق
 على الكتاب.

 والجــــــــــــــرح والتعــــــــــــــدير للــــــــــــــراز    ج  ............................للجعفي
 
 ج

وال في  ،وال في الثقات ،وال في الجرح والتعديل ،في التاريخ الكبيريعني الراوي الذي ال تجده 
شبه ميئوس منه؛ ألن طالب العلم يشكل عليهم بعض الرواة، يكون الكامل البن عدي هذا 

ا يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال، مخدومة الكتب الستة، وألف فيها الكتب ال كثيرة بدء 
في رجال الكتب الستة، ثم تهذيبه للحافظ المزي، ثم تذهيبه  من الكمال للحافظ عبد الغني

 اوتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة، هذه مخدومة، لكن اإلشكال فيما إذا روى حديث  
أن يجد الترجمة، فيلجأ إلى تاريخ البخاري،  اكبير   اإعواز   هقد يعوز هذا خارج الكتب الستة، 

ان، والمجروحين والكامل البن عدي، وقد ال يجده إال في والجرح والتعديل، وثقات ابن حب
 ؟تاريخ نيسابور، تاريخ دمشق، تاريخ أصبهان، يجد فيها، نعم ،التواريخ، تاريخ بغداد

 ...طالب:....
يبحث عنه إلى أن يجده، وقد ال يجد، في...، يجده في السير للذهبي، ويجده  اقد يكون متأخر  

 وجد له ترجمة.يعني في شيوخ الطبري من لم ي
 والجــــــــــــــرح والتعــــــــــــــدير للــــــــــــــراز    ج  مـــــــــن خيرهـــــــــا الكبيـــــــــر للجعفـــــــــي 

 
 ج

يعني في تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل، الجرح والتعديل من أهل 
ا بعد اآلخر يسأل  العلم من يقول: إن ابن أبي حاتم أخذ التاريخ الكبير وسأل عن رجاله واحد 

ة زرع يسأل عنه أباه وأبا يعني معوله وعمدته على التاريخ الكبير، وفي كل راوٍ زرعة،  أباه وأبا
 :فقال كذا، يعني من الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه فيعطيه الجواب، سألت أبي

ضعفهم البخاري، وفي الجرح والتعديل سأل  صغير( فيه ما يقرب من أربعين راوٍ )الضعفاء ال
، في حدود أربعين راوٍ وقال أبي: ينبغي أن يحول،  ،كره في الضعفاءابن أبي حاتم أباه فقال: ذ

وين  ؟ين يحولأفي بعضهم يعني اثنين أو ثالثة قال: أتحتج به؟ قال: ال، يعني كيف يحول؟ 
ي يحول عن الضعفاء وال يحتج به، هذه من اللطائف التي غ؟ يب...لمن هو صار ؟يودى
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يعني مع المران تنحل،  ،إشكاالت في كتب الرجال ينبغي أن يعنى بها طالب العلم بأن هناك
 .لكن قد تواجه طالب العلم في أول األمر يقف أمامها، ال يستطيع أن يتصرف

ن قال بعضهم ،على كل حال الجرح والتعديل من أنفس ما ألف في هذا الباب إن أبا حاتم  :وا 
ن إال لنا وما أشبه ذلك من وأبا زرعة لما اطلعا على التاريخ الكبير قاال: ال ينبغي أن يكو 

هما فيهم، ءالكالم الذي ال يليق باإلمامين فجعل ابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال، وذكر آرا
حتى قال بعضهم: إن البالء قديم، يعني إذا وجد هذا عند هؤالء األئمة ال شك أن البالء قديم، 

اك توافق كبير بين الكتابين، ربأ بإمامة هذين اإلمامين العظيمين عن مثل هذا، نعم هنلكن يُ 
ال يوجد مثلها في  عة على الرجال في الجرح والتعديلأحكام أبي حاتم وأبي زر  الكن هناك أيض  

التاريخ الكبير، التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي ويشير إلى بعض مروياته، 
علم، لكن الي عنه طالب ويشير إلى السماع، يشير إلى العلل، كتاب عظيم، يعني ال يستغن

كتاب الجرح والتعديل في غاية األهمية، وهناك أوهام لإلمام البخاري في تاريخه  اأيض  
إن -مجتهد، وكل مأجور  استدركها عليه ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في تاريخه، وكلٌ 

ا، و شيء من هذ، وال يعني أن يقول أحد: إن ابن أبي حاتم أعلم من البخاري أ-شاء هللا تعالى
وأكثره يتعلق بالبخاري،  (الموضح ألوهام الجمع والتفريقيعني كما صنف الخطيب البغدادي )

-الخطيب  ،يجعل االثنين واحد أو الواحد اثنين، لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته
لكتاب نحن ننظر أن هذا او ، وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة؛ ألنه -رحمه هللا

البخاري ومن في مقام البخاري، نقول: إن الخطيب يقدح في البخاري أو  ،انتقادات لألئمة
، قال: ما عشنا إال على فتاتهم، وما نحن ايقدح في هؤالء األئمة، أو يرى أنه أعلم منهم، أبد  

إال بالنسبة لهم إال كالبقل الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال، يقول: من أين جاءنا العلم 
 يعني كون اإلنسان ينتقد ال يعني أنه أعلم من المنَتقد. ؟منهم

 وكتــــــــــــب الم تلــــــــــــف المشــــــــــــهور  
 ج

 ................................... 
 

يعني  "وا كمر"بسطه ومعناه،  -إن شاء هللا تعالى-المؤتلف والمختلف وهذا النوع سيأتي 
 ،قطني كتاب مطبوع في مجلداتللدار  -كتب المؤتلف والمختلف-األكمل في هذا الباب 

 "اإلكمال"البن الصالح يرى أن أكمل كتب هذا الباب  الكن الناظم تبع   ،المؤتلف والمختلف
لألمير ابن ماكوال أبو نصر، كتاب عظيم، ال يستغني عنه طالب علم، وهناك إكمال إكماله، 

 وكتب كتبت حوله.
تقول: وهللا أنا  "بالتدري "نه أو بأسانيده سواء  ما يتعلق بمتو  يعني احفظ هذا العلم "واحفظه"

، ال، ما ري كل يوم تريد أن تحفظ مائة راوٍ اآلن أنا بصدد حفظ الرجال فتأتي إلى تاريخ البخا
لحفظ األحاديث، يعني في الطريقة التي ذكرناه في  ا، وحفظ الرجال يأتي تبع  ايصلح هذا أبد  

ن كنت ممن يراجع الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال، وترا جع عليهم كتب الرجال، وا 
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الشروح لها عناية بتراجم الرواة، يعني ما تنتهي منها إال ولديك رصيد نافع  االشروح فأيض  
مع  اإذا فرغت من كتاب شرح من الشروح ممن يعنى بالتراجم، وأيض   تعتمد عليه مستقبال  

لب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا مراجعة كتب الرجال بالتدريج، يعني باإلمكان أن يفعل طا
م للحافظ جميع النتائج سل  في كتب الحديث، يجعل محور البحث عنده التقريب، التقريب ال يُ 

كمل التي توصل إليها، وهذه ليست المرحلة األولى لطالب العلم، يعني طالب علم مبتدئ ما يُ 
الكمال، وتهذيب  :في األصوللمثل هذا، ينظر في التقريب وماذا قال فيه الحافظ، ثم ينظر 

، ينظر ما قيل في هذا الراوي، ويقارن بين هذه األقوال ...الكمال، وتهذيب التهذيب، وتذهيب
ت الحديثة فيها والدراسا ،للنظر إذا كان أهال   الفهفقد يوافق ابن حجر على النتيجة وقد يخ

جر في كثير من النتائج، فظ ابن حاالح وامثل تحرير التقريب، يعني خالفنماذج من مثل هذا 
لكن ال يلزم أن يكونوا أصابوا، وال يلزم أن يكون الحافظ هو المصيب، هذه مسائل اجتهادية، 
والنظر في الرجال بعد عصور الرواية ما فيه إال من خالل كالم أهل العلم، يعني معرفة قواعد 

ي الرجال والموازنة بينها، الجرح والتعديل ال بد منها لطالب العلم للنظر في أقوال العلماء ف
فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع عليه األصول، وهل كالم 

عد أو قرب يعني ينظر طالب العلم بالطريقة التي األصول متجه مع نتيجة ابن حجر أو فيه بُ 
 درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل.

 طالب:.......
 شعيب.هو و ب، ما هو بتحرير التقريب اسمه؟ تحرير التقريب، تحرير التقري
 . ...طالب:...

ال يلزم أن يوافقوا على النتيجة، لكن أنا أقول: طالب  ،بس هنا ما يلزم أن يوافقوا على النتيجة
يعني طالب العلم ال أقول المبتدئ، المبتدئ ليس له مجال في  ،العلم ال يقلد ال هذا وال هذا

ولذلك  يعني عشرين قول في راٍو؛ الصعوبة بمكان أن ينظر في أقوال من ،صعبهذا الباب، 
تجدون أحكام اإلمام الواحد قد تختلف، ابن معين يكون له أكثر من قول في الرجل، أحمد 
كذلك، وغيرهم من األئمة يكون لهم أكثر من قول في الراوي، الحافظ ابن حجر وهو من 

من موضع إلى موضع، يعني في تقريب  ئمة يختلف قولهطلع على أقوال األالمتأخرين الم
 أو في التلخيص. التهذيب له نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي في فتح الباري مثال  

يعني عبيد هللا بن األخنس قال في فتح الباري: ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي 
خاري، يعني فتجد مثل هذا االختالف التقريب ماذا قال؟ قال: صدوق يخطئ، وهو من رواة الب

، قد تكون الحال تختلف، هو اقد يكون لتغير اجتهاد، وقد يكون لغفلة وبعد عما كتبه سابق  
في البخاري وغيره، وقد يحفظ عليه أخطاء في  يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجماال  
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المخرج في أصح الكتب،  بالحديث اغير الصحيح، لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقرون  
 فال شك أن الحال لها أثر في الحكم.

ابن لهيعة حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف، وفي مواضع أخرى بأنه صدوق، 
نتائجها خاضعة الجتهاداتهم،  يطعن في هذه الكتب، هذه كتب بشر وال يعني هذا أن اإلنسان

 على الحالين. -إن شاء هللا تعالى-ثابت واالجتهاد يقبل الصواب ويقبل الخطأ، واألجر 
 واحفظـــــــــه بالتـــــــــدري  ثـــــــــم  اكـــــــــر  

 ج

 بــــــــه وا تقــــــــان اصــــــــحبن وبــــــــادر   
 

احفظ العلل بالتدريج، يعني باإلمكان أن يجعل طالب العلم وقته  ،احفظ الرجال ،احفظ الحديث
ر بعد، وال يكث ،ويراجع عليها التفاسير ،عشر آيات ،، ففي أول النهار يحفظ خمس آياتامقسم  

من الجوانب،  اي كل واحد منها يخدم جانب  يرين ثالثة أربعة من التفاسير التيتخذ له تفس
ثم بعد ذلك ينظر في األحاديث على ما شرحنا، ثم بعد ذلك  ،يحفظها وينظر في هذه التفاسير
إذا كان الكالم فيهم مختصر،  ،خمسة ،ثالثة ،ناكل يوم راوي ،ينظر في الرواة على ما ذكرنا

بالتدريج، هو إن حفظ بعد من  ،هذااثنين ثالثة، حسب طولها وقصرها، بومن األحاديث واحد 
نظر في مفرداتها،  ،نظر في كتب اللغة ،خمسة ،ثالثة ،ألي علم من العلوم بيتين النظم مثال  

مثل بعض الناس يأتي ، ...خمس، بالتدريج، يعني ال يأتي ،ثالث ،حفظ له مفردة مفردتين
من الزهري،  ر، الزهري حفظ بشهر وال أنا أردئحفظ القرآن بشهأول: خالص أنا يق امتحمس  

 ، فضال  هثم إذا جاء من الغد تفلت عليه ما استطاع أن يراجع ،فيجلس على جزء اليوم كامال  
 .اجديد   اعن كونه يحفظ نصيب  

 ..طالب:....
كانت ال تسعفه يزن  إن كانت حافظته تسعفه لحفظ عشر آيات فليفعل، إن ،ال، يختبر نفسه

 ولذلك قال:  ن من أراد العلم جملة فاته جملة؛هذه الحافظة، وال يرهق نفسه أكثر؛ أل
 واحفظـــــــــه بالتـــــــــدري  ثـــــــــم  اكـــــــــر  

 ج

 ................................... 
 

تنتقي لك من زمالئك منهم على مستواك في الحفظ  ُمعرض للنسيان أنت اآلن حفظت، والحفظ
ذاكر معهم ما حفظت، فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظ، إن لم تجد ذاكر نفسك، ثم ت ،والفهم

سجل المادة واسمعها ورددها ثانية  ،ردد على نفسك، واآلن المسجل آلة التسجيل بمنزلة الزميل
ن كتبتها بعد وعرضتها على الكتاب هذا أيض    جيد. اوهكذا، وا 

 ه واإلتقان اصحبن................ب  ج  ............................ثم  اكر  
 
 ج

، لكنه اإلتقان ال بد منه؛ ألن بعض الناس يحفظ على أي وجه، ونسمع من يحفظ القرآن كامال  
ال إخالل بأحكام تجويد، ايلحن لحون جلية ويغير ألفاظ   ال غيره، ال،  ما هي بمسألة لحن وا  وا 

 طأ، فال بد من اإلتقان قبل الحفظ،لخيغير كلمة بكلمة، وحفظ يقرأ، لماذا؟ ألنه حفظ على ا
 يثبت هذا اإلتقان. اوأثناء الحفظ، وبعد الحفظ أيض  
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................................... 
ــــــــــــــأليف   ــــــــــــــى الت ــــــــــــــي إل  إ ا تأهل

 

 .............واإلتقان اصحبن وبادر   
 .................................. 

 

عليها بالنواجذ،  ضهذه وصايا لطالب العلم يع ،فأل   ،أتقن ،ذاكر ،معنى التدرج؟ احفظ ما
بهذا الشرط؛ ألن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء،  ** إ ا تأهلي" "وبادر  

ال بد أن يتأهل، وال مانع من أن يتمرن قبل التأهل، ويعرض أعماله لمن يسدده، ويصحح له، 
التأليف لغيره ال بد من التأهل، وال يستعجل في م الخطأ، لكن لنفسه ال لغيره، أما إذا أراد قو  ويُ 

 بادر بالتأليف، ثم بادر بالنشر فندم والت ساعة مندم. كم من شخصالنشر، 
................................... 

ـــــــــــــأليف    ـــــــــــــى الت ـــــــــــــي إل    إ ا تأهل

 ..............................وبادر   
 تمهر..............................

 

 "تمهر وت كر"ولذلك قال:  ؛عنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلفويُ  ،أن يمهر من يحفظ العلم ل  يعني ق
ألن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناس، ال، إنما يذكر  اوليس المراد بالذكر أن يكون هدف  

بخير، ويدعى له بسبب هذا التأليف، هذا هو المقصود فيما ينفعه في اآلخرة، وأما في الدنيا 
 فحصله(( ا))إن أباك أراد شيئ   :لعدي بن حاتم -عليه الصالة والسالم-كما قال النبي  يعني

ه في اآلخرة نصيب، لكن الذكر هنا المراد به ما ينفع في أراد أن يقال: جواد وانتهى، ليس ل
 اآلخرة.

سي، خالص، ومن طالب الواقع يشهد به، يعني من شيوخنا الكبار ما ألف، نُ  اوهذا أيض  
تدخل المعارض من باب وتخرج من باب  ،ذكر على كل لسان، تدخل المكتباتم من يُ طالبه

ابن راوه؟ معروف عند طالب  ف، من يعرف؛ ألنه ما أل  اما تسمع ذكر لهذا اإلمام إطالق  
أو ابن أرومه؟ هؤالء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم، لكن  العلم؟

شاد بهم إشادة بالغة ويثنى خالص، إال ما يذكر في كتب التراجم، يُ  ،اما تركوا مؤلفات، نسو 
 ما انتفع بهم أحد، إال من تعلم على أيديهم. ؟عليهم ثم بعد ذلك النتيجة

................................... 

 طريقتان...........................
 ج

 ...........وت كر وهو في التصنيف   
 .................................. 

 

 وسلم على عبدك ورسولك. اللهم صل
 

لتي سلكها أهل العلم المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج ا يعني بعد أن حث  
 في التصنيف،

ة، ومنهم من يؤلف على يعني منهم من يصنف على طريق ** طريقتان" وهو في التصنيف  "
  طريقة أخرى.
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ـــ...............  ا........جمعـــه أبواب 
ـــــــــــــرده صـــــــــــــحاب   اأو مســـــــــــــند     ج  اتف

 

ما على المسانيد، على األبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين  ،إما على األبواب وا 
كالسنن تجمع أحاديث  ؛معينة اأو تجمع أبواب   ،أبواب الدين كلها كالبخاري ومسلم والترمذي
ألحكام، هذه هي الغالب، وأما بالنسبة للجوامع األحكام، مصنفات الموطئات فيها أحاديث ا
من هذه األبواب، وقد يفرد جزء من هذا الباب،  فتجمع جميع أبواب الدين، وقد يفرد باب مثال  

وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين، والقراءة خلف اإلمام، جزء البسملة، أجزاء حديثية عند أهل 
ن كانت  العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينها، هي داخلة في األبواب، يعني وا 

لكن األصل أن السنن التي عليها الكالم األصول، أصول اإلسالم جمعت أبواب  ا،واحد   اباب  
 نها ما يقتصر على أحاديث األحكام.كثيرة منها ما يشمل جميع أبواب الدين، وم اتشمل أبواب  

ـــــــــــــــ    ..........................اأو مسند    ج  اطريقتـــــــــــــــان جمعـــــــــــــــه أبواب 
 يعني على أسماء الصحابة. "ا"تفرده صحاب  يعني على أسماء الصحابة 
على  والدارمي والموطأ والمنصف وغيره، الكتب الستة، والبيهقي هافالجمع على األبواب من

 األبواب، وأما المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن.
 وعاااااااااااااااااااااااااااده للااااااااااااااااااااااااااادارمي انتقااااااااااااااااااااااااااادا    كمسااااااااااااااااااااند الطيالسااااااااااااااااااااي وأحماااااااااااااااااااادا

 

وواقع كتاب الدارمي على  ،فهو عد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة
كر الخطيب في ترجمته أن له األبواب، الدارمي المعروف المتداول سنن وليس بمسند، لكن ذَ 

مسند أبي  السنن، أو له الجامع والمسند، فإن كان غير الموجود بين أيدينا فكالمه صحيح،
ومنهم من يرتب المسانيد هذه أسماء الصحابة على الحروف، كما فعل الطبراني في  .يعلى

معجمه الكبير، ومنهم من يفرده على القبائل، ومنهم من يفرده على السابقة في اإلسالم، فيقدم 
 .-تعالى رحمه هللا-العشرة كما صنع اإلمام أحمد 

ـــــــــــ     كمـــــــــــا فعـــــــــــر   وجمعـــــــــــه معل
ــــــى رتبــــــة ومــــــا كمــــــر  يعقــــــوب   ج  ج  أعل

 ج
 

أعلى رتبة، يعني جمع الحديث معلل سواء  كان على األبواب أو على المسانيد  وجمعه معلال  
أعلى، يعني مع ذكر العلل التي في هذه األحاديث، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده 

أعلى رتبة وما "ال شك أنه أعلى رتبة ممن يذكر األحاديث بأسانيدها وال يذكر عللها،  ،المعلل
يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسند، حتى قال بعض العلماء: إنه ال يوجد كتاب في  كمر"

إلى آخر  اكثيرة جد   ا، كيف؟ إذا نظرنا في علل ابن أبي حاتم وجدناه شمل أبواب  العلل كامال  
ن كمل فياألبواب، لكن مع ذلك إن كمل في األبواب ما كمل في أحاديث األ أحاديث  بواب، وا 

، وصعوبة اإلحاطة به من كل ما كمل في األبواب، وما ذلكم إال لصعوبة هذا النوع األبواب
 .وجه

ــــــــــ  أو شــــــــــيوخا أو اوجمعــــــــــوا أبواب 
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــ اتراجم  ـــــــــــــد رأوا اأو طرق   وق
 ج
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أبواب من أبواب الدين خاصة، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين، أو ا" وجمعوا أبواب  "
 أو ما أشبه ذلك. ،إلمام، أو جزء البسملةجزء القراءة خلف ا

عني كما فعل الطبراني في يعني أحاديث الشيوخ، يعني رتبوا على شيوخهم، ي "ا"أو شيوخ  
 .الصغير

تراجم يعني كما في كتب األطراف، التراجم يعني سالسل، فالن عن  "اأو تراجم   ا"أو شيوخ  
زي، كما فعل بالصحابي كما فعل الم   فالن، أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يترجم
ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه نظير  ،الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة يترجمون بالصحابي

لكنهم يقتصرون على طرف الحديث، وهذه كالفهارس، ثم بعد ذلك  ،ما يفعله أصحاب المسانيد
مال، ويؤخرون أبا آب اللحم، وأبيض بن ح :يرتبون أسماء الصحابة على الحروف فيقدمون 

 وهكذا. لكنى، ويقدمون الرجال على النساءهريرة في ا
تقريب األسانيد للحافظ العراقي، يعني جم، مما ألف على التراجم يعني على الترا "ا"أو تراجم  

هذا ألف على التراجم، تراجم ست عشرة ترجمة قيل فيها: إنها أصح األسانيد، هذه التراجم إذا 
احد ُرتب الرواة ي وابن حجر وغيرهم، إذا طالت أحاديث الصحابي الو طالت كما فعل المز 
ا يرتبون التابعين على الحروف، فإذا كثر الرواة عن التابعي رُ  عنهم على الحروف، تبوا أيض 

ال إذا أردت أن تراجع حديث   على الحروف رويات أبي هريرة في من م اليسهل الوقوف عليهم، وا 
نه غير مرتبين ما يمكن تصل لكتاب غير مرتب، يعني الرواة عوتصورنا أن ا تحفة األشراف

 إليه.
 ؟ نعم؟اأو طرف   اطرق   "اأو طرق   ا"تراجم  

  ....طالب:....
 قال الشارح؟ ماذا

 ........طالب:
أم زرع، طرق  :طرق حديث (())من كذب علي   :طرق الحديث الواحد، يعني طرق حديثنعم 

، وقد تكون في العلم طرق األحاديث في أجزاء ذي اليدين، هذه جمع فيها أهل :حديث
أطراف األحاديث، لكن هذا ال يوجد عند المتقدمين،  وقد يصنف على األطراف،مجلدات، 

يوجد عند المتأخرين، يقتصرون على طرف الحديث، على أول الحديث وترتب هذه األطراف 
 .صلية، وفيها نفع عظيمعلى الحروف، وهذه بمثابة الفهارس؛ ألنها تحيلك إلى المصادر األ

................................... 
 كراهــــــــة الجمـــــــــع لـــــــــ   تقصـــــــــير  

 

 ...........................وقد رأوا 
 ج  ...................................

 ولم يتأهل له، رأوا كراهة ذلك. ،كراهة الجمع يعني التأليف والتصنيف لمن لم يكمل
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 ر  كراهــــــــة الجمـــــــــع لـــــــــ   تقصـــــــــي
 

 كــــــــــ اك اإلخــــــــــراج بــــــــــ  تحريــــــــــر   
 ج

الطالب لديه تقصير ال بد أن ينتظر حتى يتأهل،  يعني كون الطالب أو حتى المتأهل،
المتأهل ال بد أن يحرر، فال يستعجل بالنشر قبل التحرير، ال بد أن يحرر وال يخرج المؤلف 

 .وهللا أعلمال يكون هدف ا للنقد، إال متقن مضبوط؛ لئ
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،م وبارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103 
 

813  
813 

 813 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي )شرح ألفية 
 (العالي والنازل)

 عبد الكريم الخضير  الشيخ/
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام.
 :-تعالى رحمه هللا-الحافظ قال 
  ل  از  النَّ ي وَ ال  عَ ال  
ـــــــــــطَ وَ  ـــــــــــع  ال   ب  َل ـــــــــــ و   ل  ـــــــــــوَ  ة  نَّ س   د  َق
ــــــــــــــقَ وَ   ل  وَّ ا َ َفــــــــــــــ ة  َســــــــــــــم  خَ  ه  و  م  سَّ
ــــــ  َّ َصــــــ ن  إ   ب   اد  نَ ا س  ــــــر  ــــــم  الق   َوق س 

 ج
 

ـــــــفَ   ـــــــبَ  رَ ضَّ ـــــــلا و  ع  ـــــــوَ  لَ و  ز  نُّ  د   رَ  وَ ه 
ــــ ــــ ب  ر  ق  ــــالرَّ   نَ م  ــــوَ  ل  و  س   ر  َضــــف  ا َ  وَ ه 

ـــــــــــن  الو   ل ـــــــــــع  وَ  م  اَمـــــــــــإ   إلــــــــــى  يب  س 
 ج

 ابعد )أل(.
 سم يا شيخ.طالب: 

 وعلو نسبي.
 إ  نعم.طالب: 

 بدون )أل(.
 سم يا شيخ.طالب: 

 ."إلى إمام وعلو نسبي** وقسم القرب "بدون )أل( 
 مشدد يا شيخ.طالب: 

 عندكم يا اإلخوان؟ ما
 النسبي.طالب: 

 ؟عات األخرى ، كلها واحدة، الطب(ألا)أنا أعرف الطبعة هذه كلها ب
 علو نسبي.طالب: 
 هذا أولى.( أل)بدون 
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على كل حال هو ال يختلف من حيث الوزن، ما يختلف من حيث الوزن؛ ألن تشديد الواو 
علو "سواء  كان  ( نعم في الوزن يقوم مقامه، "علو نسبي"، والنطق ال يختلفأل)يقوم مقام 

 .هذه الشمسية ال ينطق بها (أل)ألن  (؛أل)بدون  "نسبي
ـــــــــــطَ وَ  ـــــــــــع  ال   ب  َل ـــــــــــ و   ل  ـــــــــــوَ  ة  نَّ س   د  َق
ــــــــــــــقَ وَ   ل  وَّ ا َ َفــــــــــــــ ة  َســــــــــــــم  خَ  ه  و  م  سَّ
ــــــ  َّ َصــــــ ن  إ   ب   اد  نَ ا س  ــــــر  ــــــم  الق   َوق س 
ـــــــــــــس  ن  ب   ـــــــــــــك  ل  ل   ة  َـ ب ـــــــــــــ ب  ت      إ   ة  تَّ ـالس  
ــــ ــــيَ  ن     َف ــــ ن  ك  ــــ ه  خ  ي  ي َشــــف   ه  َقــــافَ وَ  د  َق
ـــــــ ه  خ  ي  َشـــــــ خ  ي  َشـــــــ و  أَ  ـــــــال  فَ  اكَ  َ َك  ل  دَ َب
ـــــــفَ  ـــــــم  ال   وَ ه  ـــــــوَ  اة  اوَ َس ـــــــاجَ رَ     َحي   ه  َح

 اة  َفــــــــــــــوَ ال   م دَ ق ــــــــــــــ وُّ ل ــــــــــــــع   مَّ ث ــــــــــــــ
 ج
 

ـــــــفَ   ـــــــبَ  رَ ضَّ ـــــــلا و  ع  ـــــــوَ  لَ و  ز  نُّ  د   رَ  وَ ه 
ــــ ــــ ب  ر  ق  ــــالرَّ   نَ م  ــــوَ  ل  و  س   ر  َضــــف  ا َ  وَ ه 

ــــــــــــو   ن  ل ــــــــــــع  وَ  ام  َمــــــــــــإ   إلـــــــــــى  يب  س 
ــــــيَ  ــــــ ل  ز  ن  ــــــ ن  ت  َم ــــــق  ي  ر  طَ  ن  م  ــــــأ  ا َه     خ 

ـــــــــــع   عَ َمـــــــــــ ـــــــــــفَ  و   ل  ـــــــــــافَ وَ م  ال   وَ ه   ه  َق
ـــــيَ  ن  ا   وَ   ر  َصـــــحَ َقـــــد   اد  َعـــــ اه  اوَ َســـــ ن  ك 
ــــــــــا َ  ــــــــــوَ ل  با   ر  ص  ــــــــــم  ال  فَ  د  اح   ه  حَ فَ اَ َص
ــــــــــأَ   اي  ثقــــــــــال عَ َمــــــــــ  َ  وُّ ل ــــــــــع  ا ال  مَّ

 ج

 ال مع التفات.
 أحسن هللا إليك.طالب: 
 اة  َفــــــــــــــوَ ال   م دَ ق ــــــــــــــ وُّ ل ــــــــــــــع   مَّ ث ــــــــــــــ

ــــــــــــــــق  فَ  ر   َخــــــــــــــــ ــــــــــــــــم  خَ ل  ل   رَ ي   انَ ي  س 
ــــــــــــ م دَ ق ــــــــــــ وُّ ل ــــــــــــع   مَّ ث ــــــــــــ  ا   مَ السَّ

ــــــحَ وَ  ــــــفَ  مَّ        ي   ر  َبــــــج  ي   م  ا َلــــــَمــــــ وَ ه 
 

ــــــــــأَ    اي  َفــــــــــت  ال   عَ َمــــــــــ  َ  وُّ ل ــــــــــع  ا ال  مَّ
ــــــــــــ َ الثَّ  وأَ  ــــــــــــ ي  َضــــــــــــمَ  نَ ي  ث   انَ ي  ن  س 
ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــدَّ ض  ـــــــــــــ ل  و  ز  ـه النُّ  ا   وَ ن  ا َ َك
ـــــــــحَّ وَ  ـــــــــع   وُّ ل ـــــــــع  ال   ة  الص    ر  َظـــــــــالنَّ  دَ ن 

 ج

آله نا محمد وعلى نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
والمراد بذلك من األسانيد، األسانيد العالية واألسانيد النازلة، وتقدم الحديث  "العالي والنازل"

التضعيف، ، وأن عليها المعول في التصحيح و عن األسانيد، وأنها من خصائص هذه األمة
لها ارتباط بأنبيائها، ارتباطها بأنبيائها بوجودهم فقط، أما إذا فقدوا وأن األمم السابقة ال يوجد 

فال يربطهم بهم رابط، ولذلك حصل في كتبهم من التغيير والتبديل ما يؤمن مع وجود األسانيد؛ 
ألنه لو وجدت أسانيد عندهم ما حصل عندهم تحريف وال تبديل، وديننا قد تكفل هللا بحفظه، 

فطلب  ،اللها، وصححوا وضعفوا من خة الجهابذة الذين درسوا هذه األسانيدوهيأ له هؤالء األئم
حتى قال قائلهم: بيننا  ،اإلسناد عند أهل العلم له شأن عظيم، والمقاطيع ال قيمة لها عندهم

وبين القوم القوائم، يعني األسانيد، شبهت األسانيد بالقوائم؛ ألن اإلنسان وغير اإلنسان من 
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ستطيع أن يمشي بدون قوائم، وكذلك األخبار ال تمشي، ال يمكن أن تمشي حيوان وغيره ال ي
 .على األئمة بدون هذه األسانيد

بقلة  -عليه الصالة والسالم-وطلب العلو سنة عند أهل الحديث، والمراد به القرب من النبي 
وهناك  بقلة الوسائط، -عليه الصالة والسالم-الوسائط، هذا العلو المطلق، القرب من النبي 

-، والنازل ما كان بضده، وهو البعد عن النبي -إن شاء هللا تعالى-علو نسبي يأتي بيانه 
 بكثرة الوسائط. -عليه الصالة والسالم

أو دخول الخلل في  ،طلب العلو سنة عند أهل الحديث متبعة؛ ألنه بقلة الوسائط يؤمن الخلل
وكلما كثرت الوسائط كان  ،أضعف األسانيد، كلما قلت الوسائط كان احتمال دخول الخلل
من الرواة الذين بواسطتهم تروى  راوٍ احتمال دخول الخلل إلى األسانيد أقوى؛ ألنه ما من 

ثالثي أو رباعي في  ا،األخبار إال ويحتمل أن يدخل الخلل بسببه، فإذا كان الحديث عالي  
ماني أو ثُ  لكن إذا كان نازال   الكتب الستة، هذا عال، فمنافذ الخلل إلى هذا اإلسناد أربعة فقط،

ساعي فإن منافذ الخلل من خالل هؤالء التسعة كلهم، فإذا أمن من األول والثاني والثالث ال تُ 
الوسائط قل احتمال الخطأ  ، فكلما قلتيؤمن من الرابع، وقد ال يؤمن من السادس وهكذا

 الخطأ.والوهم، وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال هذا الخلل وهذا السهو و 
العلو موجود في كتب السنة، وكذلك النزول، وتفضيل العلو ال على إطالقه، إنما يفضل النازل 

أو االتصال فإن  ،قد شرط قبول الرواة أو ضعفإذا كان رواته ثقات بسند متصل، وأما إذا فُ 
يكون أفضل من العالي، الكتب الستة  ، ورواة أضبط وأتقنالنازل يكون حينئٍذ بسند أنظف

واسطة بين اللموطأ كما هو معروف لقدم مؤلفه فيه الثنائيات، مالك عن نافع عن ابن عمر، ا
مثل هذا كثير في الموطأ و نافع وابن عمر،  -عليه الصالة والسالم-المؤلف بين مالك والنبي 

ثنائيات، هذا بالنسبة للموطأ، ومسند أحمد فيه ما يزيد على ثالثمائة حديث ثالثي، وهذه 
وكذلك هي مشروحة من قبل  ،مجموعة في مؤلف ،لنسبة لغيرها، وهذه فيها مؤلفعوالي با

شرح ثالثيات المسند )نفثات الصدر المكمد في شرح ثالثيات مسند اإلمام أحمد(  ،ارينيالسف  
 .. هاه؟هذا الشرح، فيه فوائد، هذا بالنسبة. افي مجلدين، وفيه فوائد كثيرة جد  

  طالب: أغلبها صحاح
 ها الصحة، نعم.إيه غالب

ها سبعة عشر جاءت من غالب يه اثنان وعشرون حديث ا ثالثي ا،البخاري ف ؛بالنسبة للكتب الستة
بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع، سبعة عشر، وخمسة من طريق المكي 

على ما فيه ، مسلم ما فيه وال حديث ثالثي، أ اطريق غيره، فالبخاري فيه اثنان وعشرون حديث  
لبخاري، يعني يرويها الرباعيات، مع أن فيه أربعة أحاديث في مسلم هي أعلى من صحيح ا
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مباشرة، هذه األحاديث يرويها البخاري عن ذلك الراوي بواسطة، فهي في  مسلم عن راوٍ 
 صحيح مسلم أعلى منها في صحيح البخاري، وليس فيها وال حديث ثالثي.

 الحوض... حديث واحد في سنن أبي داود
 وال شيء؟ ال عون المعبود الكبير؟ و في سنن أبي داود
 طالب:.......

داود بواسطة ثالثة، والثالثي من  في الحوض يرويه أبوسنن أبي داود فيه حديث أبي برزة 
، وأما بالنسبة للمرفوع فليس بثالثي؛ ألن فيه واسطة هو الموقوف على أبي برزةهذا الحديث 

 سنن أبي داود حديث الحوض.رجل مبهم، في أواخر 
 طالب:.......

 هذا األول. ،ال، األول
على كل حال سنن أبي داود ليس فيه حديث مرفوع ثالثي، الموقوف نعم حديث أبي برزة، 

فإنه بواسطة رجل مبهم، فهو في الحقيقة  -عليه الصالة والسالم-وأما المرفوع إلى النبي 
سنن أبي داود فيه حديث ثالثي أو ليس فيه رباعي وليس بثالثي، إذن الخالف في كون 

حديث ثالثي مرده إلى هذا، وأبو داود يروي الخبر عن طريق ثالثة، لكن الثالثي هو 
الموقوف، يعني بينه وبين أبي برزة رجالن، ثم بعد ذلك لما دخل أبو برزة على األمير الذي 

ا وكذا بين أبي برزة حدث بالحديث عن أبي برزة رجل مجهول، مبهم، فقال رجل: جرى كذ
ثبت نظر إلى أصل القصة، أواألمير في حديث الحوض، فالمرفوع إنما هو ثالثي، فالذي 

                                                                               ؟ المرفوع، والمرفوع فيه واسطة، فهو رباعي.ماذاوالذي نفى نظر إلى أن المقصود هو 
ن فيه اثنان وعشرون حديث ا ثالثي ا، نا أن صحيح البخاري عرف مسلم ليس فيه حديث ثالثي وا 

-حد أبو داود حديث وامنها في صحيح البخاري، كان في أحاديث أربعة أحاديث هي أعلى 
أو الترمذي فيه حديث ؟ هل هو ثالثي أو رباعي هو الذي يختلف فيه -حديث الحوض

ا خمسة أحاديث ثالثية ضعاف، سنن ابن ماجه فين، حديثان ثالثيان لكنهما ضعيفا أما ه أيض 
سنن النسائي فلتأخر وفاته ما في مطمع أن يوجد فيه ثالثي، ليس فيه مطمع، أما بالنسبة 

))ويل للعرب من شر للنوازل في الكتب الستة، األحاديث النازلة في الكتب الستة ففيه حديث: 
، اأنزل أحديث فيه وهو حديث تساعي، نازل جد   هذا في صحيح البخاري، هذا قد اقترب((

وفي سنن النسائي أنزل حديث أو أطول إسناد كما قال النسائي في الدنيا حديث يروى في 
فضل سورة اإلخالص، وفي إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني في طبقة 

ال نازل؟ في غاية النزول، وهذا ، أنزل ما يوجد في الكتب الستة واحدة ستة، تتوقع هذا عال وا 
 قال:
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 وطلب العلو سنة...................
 

 ................................... 
 

ولذلك كثرت فيهم الرحلة، يعني  ؛متبعة عند أهل هذا الشأن، عند أهل الحديث يعني طريقة
نادرة؛ ألنهم ال  الرحلة عند أهل الحديث أكثر منها عند غيرهم، يعني الرحلة عند الفقهاء

، الرحلة عند غيرهم من أهل الفنون أقل من الرحلة عند أهل الحديث؛ ألنهم ايطلبون علو  
ي بلد آخر، فيرحل إليه فيسقط يختصرون بهذه الرحلة رواة، قد يحدثه في بلده شيخ عن شيخ ف

ا الخطيب، هنف فيها، صنف فيوالرحلة ُص  ،من السند، فيعلو هذا اإلسناد، طلب العلو سنة راوٍ 
جمع فيها ما وقع له ممن رحل بسبب  اصنف فيها الخطيب مصنف   الرحلة عند أهل الحديث

من الصحابة إلى نهاية عصر الرواية، والرحلة  احديث أو حديثين أو أكثر من ذلك، بدء  
تذكرة الحفاظ وغيرهما يندر أن يوجد و معروفة عند أهل الحديث، وفي تراجم األئمة في السير 

ما رحل، كل هذا من أجل العلو ولقاء الشيوخ، واالستغناء عن الوسائط الذين بسببهم عالم 
 يدخل الخلل إلى بعض األسانيد.

 ...........................سنة وقد
 فضر بعو النزول.................   ج

 

 بعضهم فضل النزول، لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ما في أحد من المحدثين فضل النزول
يعني الرواة في السند العالي بمنزلة الرواة في السند النازل ما  إال بمرجح آخر، إما لذات النزول

في أحد من أهل الحديث يفضل النازل على العالي، وقيل لإلمام علي بن المديني في مرض 
سناد عال"موته ماذا تشتهي؟ قال:   ."بيت خال وا 

، ال بد أن يبحث في مكان خالٍ يطيق البقاء  والناس في عصرنا هذا حتى من طالب العلم ال
، وال اعتاد -جل وعال-عمن يؤنسه، وذلكم سببه كون كثير من الناس ال إلف له باألنس باهلل 

سناد عال، قال:  "وقد ** فضر بعو النزول" الذكر مع الخلوة، وهللا المستعان، بيت خال وا 
هاء وبعض المتكلمين قالوا: إن النزول الذين فضلوا النزول هم من أهل النظر، يعني بعض الفق

أفضل، والسبب أن النزول عند دراسته يحتاج من المشقة والتعب والعناء أكثر من العلو، يعني 
ذا كان تساعي   اإذا كان اإلسناد ثالثي   تحتاج إلى  ايمكن أن تدرس اإلسناد بنصف ساعة، وا 

 ،على قدر التعب، فهو أفضل ثالثة أضعاف هذا الوقت، واألجر على قدر النصب، األجر
 هذه حجة من يفضل النزول.

ن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، ونظير إيقول الحافظ العراقي وغيره من أهل العلم: 
ولو  الكثرة الخط ما ذكر هنا يقول: نظير من يذهب إلى المسجد مع الطريق األبعد تحصيال  

 لتنظير؟ نعم.فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، واضح ا
يقول: اآلن العلو مفضل عند أهل العلم، عند أهل الحديث، والنزول مفضل عند من ال صلة 
 اله بعلم الحديث، وما تلذذوا بتحصيل العوالي وال رحلوا من أجلها، أقول: ال، تدرس إسناد  

ير هذا من بمدة تحتاج إلى ضعفها أو أكثر في اإلسناد النازل، يقول الحافظ العراقي: نظ اعالي  
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أكثر، ولو ترتب على  ايذهب إلى المسجد ألداء الصالة مع الطريق األبعد لتحصيل أجر الخط
 ذلك فوات الجماعة، أيهم أفضل؟

 طالب:.......
بال شك، ال إشكال وال مقارنة، ولو قيل: إنه إذا ذهب مع الطريق األبعد ال أجر له، قدر زائد 

لم تطلب لذاتها وليست غاية، إنما طلبت  هذه الخطاألدنى؛ ألن هذه المشقة و على الطريق ا
 للهدف والغاية التي هي الصالة. تحصيال  

 طالب:.......
 ين؟أ

 طالب:.......
بحيث  ،نعم، هو يفترض المسألة في شخص خرج مع األذان إلى المسجد مع الطريق األبعد

ومشى مع الطريق وصل بعد ربع ساعة مع اإلقامة أو ثلث ساعة، والثاني تأخر ربع ساعة 
 أيهم أفضل؟  ا،األقرب ووصال جميع  

 طالب:.......
ا إلى المسجدمن فسه، البيت خمسين خطوة، لكن بدال  ما هو بأبعد هو ن هذا راح  أن يأتي رأس 

يدور الحارة، له أجر على دوران الحارة؟ المقصود أن مثل هذا تنظيرهم، كما أن دراسة اإلسناد 
التعب في مثل هذا نه بدون ذلك ليس من مقاصد الشرع، يعني مع أنه يمكن أن يستغنى ع

 .ليس وراءه أرب
 ................................وقد

ـــــــزول وهـــــــو رد   ج ـــــــو الن  فضـــــــر بع
 

 ؟نعم، يعني مردود على قائله
 طالب:.......

 نعم إيه.
 طالب:.......

 ال، ال.
 يصر تسعة.يكثر فيه راو  الحدي  يعني يمكن ....... طالب: يعني أنا

 تسعة نعم.
 ........يرو  الحدي  تسعة طالب: مث   

 يروي بعضهم عن بعض. ،ما هم يشهد بعضهم لبعض
 ........طالب: لكن تحملوا
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ن من لك ،ال، ال لو كانوا يشهد بعضهم لبعض يعني يأتي من تسعة طرق أفضل بال شك
ء مصر قدم إلى الرياض، عالم من علما ،م مثال  ن فالن قد  طريق واحد، أنت اآلن تقول: إ

كونك أنت مباشرة رأيته أفضل من كونه ينقله لك آخر، بواسطة واحد، واحد ينقله لك أفضل 
من كونه ينقل بواسطة اثنين، وكونه تنقله بواسطة اثنين، أفضل من كونك تنقله بواسطة ثالثة، 

 بله.كل واحد من هؤالء يحتمل أن يتطرق الخلل إلى الخبر من ق  
القصة بحد  اتها قد يطم ن لها  ....وجهة نظر نعم، لكن هناك وجهة نظر طالب: ه ه

 .القلب
 ما يطمئن مع كثرة الوسائط، يطمئن مع قلة الوسائط.

 طالب:.......
 ؟نعم

 طالب:.......
ال، ال ما هي المسألة مفترضة بضعفاء كلهم ثقات، لكن ما من واحد إال ويحتمل أنه أخطأ 

الخلل وارد، هذا النوع من أنواع علوم الحديث ال شك أنه مطلب عند  من هؤالء الثقات، احتمال
ويرحلون من أجله، لكن إذا عارضه ما هو أولى منه وأقوى وأدخل  ،وسنة متبعة ،أهل الحديث

في الصحة من كون رواة اإلسناد النازل أوثق من رواة اإلسناد العالي فال قيمة له، والحافظ 
قال: ثم إن علو اإلسناد  ،في مقابل اهتمام المحدثين بهذا النوعيعني  -رحمه هللا-ابن كثير 

كلما طال اإلسناد كان النظر في  :أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقد قال بعض المتكلمين
فيكون األجر على قدر المشقة، وهذا ال يقابل ما ذكرناه وهللا  ،التراجم والجرح والتعديل أكثر

 أعلم.
 هذا في تعليقاته.

 الب:.......ط
 ،ال، هو يمكن أن يوجه كالم األخ فيما إذا كان النازل يتداوله األئمة، يعني سند يتداوله األئمة

إن احتمل أن يخطئ الذي  ال شك أن طمأنينة النفس إليه أكثر، لماذا؟ ألنه ،ولو كونهم أكثر
ن من القرائن التي ولذا قالوا: إ ا؛داموا أئمة حفاظ   فلن يمر الخطأ على الذي يليه، ماقبله 

تجعل خبر الواحد يفيد العلم كونه يتداوله األئمة، كالذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر، لماذا؟ وهو خبر واحد في األصل ال يفيد في أصله إال الظن، قالوا: 

 يخطئ ابن عمر ؟ ألنه لو احتمل أنمثل هذا تدل القرينة على أنه يفيد العلم مقطوع به، لماذا
استدرك نافع، ولو احتمل أن يخطئ نافع استدرك مالك، ولو أخطأ مالك لن يمر هذا الخطأ 

ا على اإلمام أحمد، لعل على الشافعي، ولو أخطأ الشافعي ك تقصد مثل هذا، فإن لن يمر أيض 
 كان هذا فيما إذا تداوله األئمة على العين والرأس.
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 طالب:.......
 ين؟أ

 طالب:.......
في مسند  ،ما فيه إال هو ،هو في مسند اإلمام أحمد أربع جمل مجموعة في حديث واحد

 اإلمام أحمد يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
 طالب: أقول يا شيخ كثرة رواة السند، حدي  واحد يا شيخ 

 لكنها مجموعة عند أحمد. ،هي أربع جمل مفرقة في البخاري وغيره
 كثرة طرقه. طالب:

"، ال، إذا كثرت الطرق ال شك أنه أفضل من اإلسناد الواحد يعني قسموا  "وقسموه خمسة 
 ام: األول: الذي هو العلو المطلق.العالي إلى خمسة أقس

................................... 
   إن ص  اإلسناد...................

ــــو ا فضــــر    ــــن الرســــول وه ــــرب  م  ق
................................... 

 بهذا الشرط.
، وهو األفضل؛ -صلى هللا عليه وسلم-وهو القرب من الرسول  ،القسم األول: العلو المطلق

في اإلسناد هو الغاية، هو الغاية، وهو العلو المطلق،  -عليه الصالة والسالم-ألن الرسول 
هذا العلو  ،وهو أعلى ،فهو أفضل بقلة الوسائط والرواة -عليه الصالة والسالم-فكلما قرب منه 

بخالف العلو النسبي؛ ألنه قد يعتريه نزول على ما سيأتي، أما  االذي ينبغي أن يسمى علو  
 هذا ال يعتريه نزول بحال من األحوال.
عليه -بهذا الشرط، ال بد أن يصح اإلسناد إلى النبي  "وهو ا فضر  ** إن ص  اإلسناد"

كان بإسناد ضعيف فال يفرح بمثل هذا العلو، يعني بعض المحدثين ، أما إذا -الصالة والسالم
يعني ممن ال عناية لهم بالتصحيح والتضعيف والتعليل فرحوا بأسانيد ال قيمة لها؛ ألنها عالية 

ن، حتى أن بعضهم أثبت على حد زعمهم، وفيها من فيها من الضعفاء والمتروكين والكذابي
كذاب دجال، يقول: هذا علو، يعني و تأخرين، يقول: علو، من ادعى الصحبة من المالرواية ع

؛ ألنه روى عوهو في  ،بيني وبين الرسول ثالثة من ادعى الصحبة ممن جاء القرن السابع مثال 
وتبعه أناس وصدقه  !، كرتن الهندي أو ما أشبه ذلك، يعني بعد الستمائة يقول: صحابيامتأخر  

د في العصور المتأخرة هذا الكالم على عاقل، مع أنه وج آخرون، لكن ما يمكن أن يمشي مثل
لماذا؟ ألنه  ،ممن يروي الحديث ممن هو عامي، ال يميز، وتجد الطالب عليه يتزاحمون 

حضر في درس قد يكون قبل التمييز، وأجيز به وطال عمره، عاش مائة سنة، وحضر قبل أُ 
العبرة  يفرح بمثل هذا؛ ألنعلو، لكن ما  مائة سنة عن شخص مات من تسعين سنة، هذا
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بالدراية، الرواية تثبت بها األخبار، وينتهي دورها عند هذا الحد، لكن الغاية العظمى النظر في 
المتون، تقرأ على عامي ال يستطيع أن يصحح لك كلمة، وتترك إمام من أئمة المسلمين من 

جد أنزل بدرجة أو درجتين، هذا وُ  كل هذا ألنه، العلم والعملوالنظر والدراية والخبرة، أهل العلم 
 .افي العصور المتأخرة، وال شك أن هذا إفراط في طلب العلو، وهذا غير مقبول إطالق  

................................... 
   إن ص  اإلسناد...................

ــــو ا فضــــر    ــــن الرســــول وه ــــرب  م  ق
................................... 

 القيد.يعني بهذا 
 ،قد يكون الواسطة بينك وبين إمام من أئمة الحديث كالزهري مثال   "وقسم القرب ** إلى إمام"

أو مالك يكون اإلسناد بينك وبين هذا اإلمام أقل من إسناد ترويه عن  ،أو الثوري  ،أو شعبة
يضمن غيره، هذا علو، لماذا؟ ألنك إذا وصلت إلى هذا اإلمام فإن هذا اإلمام من أهل النقد 

ألن  ؛-عليه الصالة والسالم-لك ما بعده، فإذا قربت من هذا اإلمام فكأنك قربت من الرسول 
 هذا علو. إذا كانت الوسائط بينك وبينه أقلهؤالء أئمة نقاد، ف

عل معه لكان أولى، يعني ولو جُ  -وسيأتي الكالم فيه-، وقد يكون "وقسم القرب ** إلى إمام"
مام حيح البخاري بإسناد بينك وبين اإلصنفة، يعني أنت تروي صالقرب من أصحاب الكتب الم

البخاري خمسة عشر، وغيرك يروي صحيح البخاري بواسطة عشرين، أو ثمانية عشر، فأنت 
عليه الصالة -بال شك، لماذا؟ ألنه من الزمه أن يكون بينك وبين الرسول  مأعلى منه
داخل في  ابي كما أن الذي قبله أيض  هذا العدد، وال شك أن هذا داخل في النس -والسالم

 قال: نسبي، ال
................................... 
ــــــــــــــب الســــــــــــــتة إ   بنســــــــــــــبة للكت

 

 .......................وعلـــو نســـبي 
................................... 

 

 .بالنسبة إلى الكتب الستة
................................... 

 

ــــــن طري  ــــــتن م ــــــزل م ــــــ ين ــــــا أخ  قه
 

ائل: اآلن أنت إذا رويت صحيح البخاري أو صحيح مسلم بوسائط أقل هذا علو، قد يقول ق
ق خمسة ي، كيف علو مطلق؟ ألنك إذا رويت البخاري من طر لماذا ال يكون هذا علو ا مطلق ا

عشر وغيرك يرويه من طريق ستة عشر أو سبعة عشر صرت أقرب إلى الرسول منه، نعم، 
ار بينك وبين الرسول في الثالثيات ثمانية عشر، والثاني صار بينه وبين واضح؟ يعني ص

الرسول عشرين، فهذا قرب مطلق، علو مطلق، لكن من يروي عن صحيح البخاري بواسطة 
يكون الحديث النازل في البخاري  ،بخمسة عشر ،ثمانية عشر، وأنت ترويه بأقل بستة عشر
رويه من طريق ثمانية عشر، أضف إليه البخاري التساعي أعلى من الثالثي عنده، يعني ي

يكون المجموع اثنين وعشرين، وأنت  -عليه الصالة والسالم-والثالثة الذي بينه وبين الرسول 
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يكون بينك وبين الرسول  هذا التساعي مثال   ،عال ،تروي البخاري من طريق خمسة عشر
ك من هذا اإلمام، هذا علو نسبي، مع ذلك أنت أعلى منه، لماذا؟ لقربو أكثر،  ،أربعة وعشرين

 وهو القرب بالنسبة للكتب الستة.
 إذ..................................

 

ــــــ   ــــــا أخ ــــــن طريقه ــــــتن م ــــــزل م  ين
 

خلنا نجمع الكتب كلها،  ..،حتى لو ،من صحيح البخاري مثال   ايعني أنت لو أخذت حديث  
وعشرين، نعم لكن لو أخذت هذا  يعني أخذت التساعي من طريق البخاري لن تصل إال بأربعة

إن أخذ الحديث  :وال تقول ،كأحمد مثال   االحديث من غير طريق البخاري الذي يوجد عنده عالي  
مما في البخاري، أنت احسب من يروي عن أحمد ممن  امن أحمد أو من الموطأ أعلى مطلق  

احسب هذا العدد، ال يساوي البخاري؛ ألن أحمد من شيوخ البخاري، ومالك من شيوخ شيوخه، ف
تقول: وهللا أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثالثيات البخاري، ال، احسب هذه المدة 

 التي بين اإلمام مالك وبين اإلمام البخاري.
 إ ...................................

 

ــــــ   ــــــا أخ ــــــن طريقه ــــــتن م ــــــزل م  ين
 

، وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد اريق عبد الرزاق بواسطة عشرين راوي  أنت أخذت من ط
هذا العلو النسبي بينك وبينه أقل براويين أو ثالثة، الرزاق بواسطة الطبراني عن الدبري يكون 
ممن  من غير طريق البخاري، : )األعمال بالنيات(بالنسبة لمصنف عبد الرزاق، رويت حديث

مة بسند أعلى من سند البخاري، قد يوجد عند األئ ))ويل للعرب((يوجد عنده الحديث أعلى، أو 
فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة لك أعلى ممن يرويه بواسطة 

 صحيح البخاري.
ــــد وافقــــه ــــن فــــي شــــيخه ق ــــ ن يك ـــــــــــو فهـــــــــــو الموافقـــــــــــه  ج  ف  مـــــــــــع عل

 ج

 -أحمد شاكر-هذه األمور بالنسبة لمن تأخر دونها خرط القتاد، ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا 
هذان النوعان المساواة والمصافحة ال يمكنان في زماننا "في مسألة المساواة والمصافحة يقول: 

" وهو لبعد اإلسناد بالنسبة إلينا ؛وال فيما قاربه من العصور الماضية -ها3199سنة -هذا 
ال يمكن أن تساوي البخاري بحال من األحوال وأنت متأخر، ال يمكن، ما يمكن أن واضح، 
عنده  ،بواسطة تسعة، الحافظ العراقي يمكن -عليه الصالة والسالم-ى النبي تصل إل

للبخاري في هذا الحديث، هذه مساواة، لكن بالنسبة للعصور المتأخرة  تساعيات، فهو مساوٍ 
ن كان -مستحيل، يعني يمكن أن تساوي  أن تساوي  -عد شديد لكن االحتمال قائمفيه بُ وا 

عند البخاري فعند البيهقي يمكن بضعة عشر، بعض  تساع ؛ ألنه إذا وجدالبيهقي مثال  
األحاديث عنده، فأنت يمكن أن تساوي البيهقي، وقس على هذا كلما تأخر المؤلف يمكن أن 
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فتحصل على  ،تساويه؛ ألن عنده الوسائط كثيرة، وبإمكانك أن تحرص على األسانيد العالية
 .مجرد تنظير ،له تنظيروهذا ك ،بعض األحاديث بما يساوي ما عند البيهقي
ــــد وافقــــه ــــن فــــي شــــيخه ق ــــ ن يك ـــــــــــو فهـــــــــــو الموافقـــــــــــه  ج  ف  مـــــــــــع عل

 ج

في التساعيات يساوي البخاري،  ،عشارياتافظ العراقي عنده تساعيات و عندنا من اآلن؟ الح
 .في العشاريات يساوي النسائي

ــــد وافقــــه ــــن فــــي شــــيخه ق ــــ ن يك ـــــــــــو فهـــــــــــو الموافقـــــــــــه  ج  ف  مـــــــــــع عل
 ج

 ه، هل يمكن أن تصل إلى حديث مساوٍ شيخه، يعني من غير طريق يعني إذا كان وافقه في
لسند البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيل، لماذا؟ ألنه يلزم عليه أن يكون شيخ 

 لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث. ؛ر قرون م  البخاري عُ 
 أو شـــــــيخ شـــــــيخه كـــــــ اك فالبـــــــدل

 ج 

 ................................... 
 

 
ــــد وافقــــه ــــن فــــي شــــيخه ق ــــ ن يك  ف

 

 ................................... 

نت إن كا ،يعني هذا المتأخر وافق البخاري في شيخه مباشرة، هذه موافقة، يعني كأنك وافقته
 في شيخ شيخه فهو البدل.

................................... 
 ............ فهو المساواة..........

ن يكـــــن ســـــاواه عـــــد     قـــــد حصـــــر اوا 
................................... 

 عني بالنظر إلى عدد الرواة.ي
 ا صــــــــــر بالواحــــــــــد فالمصــــــــــافحه  .................... وحي  راجحه

 

))ويل للعرب من يعني أنت تروي أو نفترض الحافظ العراقي يروي الحديث من طريق عشرة: 
 فهي ابالنسبة للبخاري نازل، إذا كان يرويه تساعي   ،هذا بالنسبة له عال (شر قد اقترب(

ن كان يرويه عشاري ا   اإن كان يرويه عشاري   -العراقي عنده عشارياتألن الحافظ -المساواة، وا 
لذي يروي ألنه بمنزلة تلميذ البخاري، ا : مصافحة؟ قالوا: ألن التلميذ..؛فالمصافحة، كيف قالوا

فالذي يرويه عنه عشاري، وعند  -إذا كان البخاري عنده تساعي- عن البخاري الحديث 
الحافظ العراقي عشاري كأن العراقي من طالب البخاري، والعادة أن الطالب إذا رأى شيخه 

ال الشيخ إذا رأى تلميذه صافح ،هذا مجرد اصطالح في التسمية ،هذه المصافحة ،صافحه ، هوا 
بيان ما كانوا  اوفيه أيض   ،قرينه صافحه، لكن هذا مجرد االصطالحوالزميل إذا رأى زميله أو 

 عليه من أن الطالب هو الذي يبادر.
 ثــــــــــــــم علــــــــــــــو قــــــــــــــدم الوفــــــــــــــاة  

 ج

 ................................... 
 

تروي عن شيخ حديث لكن هذا الشيخ مات من خمسين سنة، وأنت تروي عنه هذا الحديث، 
ن كان العدد ص تأخرت وفاته عن األول وغيرك يروي هذا الحديث عن شخ بأربعين سنة، وا 
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ا، تروي صحيح البخاري عن شخص  ،-عليه الصالة والسالم-بينك وبينه وبين الرسول  واحد 
 ،مات قبل خمسين سنة ذيوشخص يرويه عن قرين لذلك الشيخ ال ،مات قبل خمسين سنة

و بالنسبة لمن تأخرت ع منه علتأخرت وفاته بعد زميله أربعين سنة، من تقدمت وفاته السما
ترض أن فالعلو سببه أن الرواية عن ذلك الشيخ في حال قرب روايته عن شيخه، ا وفاته، وهذا

رويا صحيح البخاري عن بكر، زيد مات بعد الرواية بسنة، أنت رويت عنه قبل أن  اوعمر   ازيد  
تأخرت  ذيتك عن هذا التأخر بعده خمسين سنة، ما الذي يلزم عليه؟ أن رواي ويموت ثم عمر 

احتمال أن يكون حصل في حفظه شيء من خالل هذه المدة، اإلنسان  ،وفاته بعد مدة طويلة
ينسى، بمعنى أنك لو رويت عنه بنفس المدة يعني أنت رويت من هذا ورويت من هذا في 

ظنة فتأخر الوفاة ما له أثر، إنما تأخر الوفاة م ،وقت واحد بعد روايتهما عن شيخهما بسنة
 ولذلك سوف يأتي قدم السماع وضده تأخر السماع. ؛لتأخر الرواية

 ثــــــــــــــم علــــــــــــــو قــــــــــــــدم الوفــــــــــــــاة  
  خـــــــر............................. 

 ج

 أمــــــــــا العلــــــــــو   مــــــــــع التفــــــــــاي   
 ................................... 

 

ر روى كيف عرفت أن هذا علو؟ بالنظر آلخ ؟هذا العلو إذا نظرت إليه كيف عرفت أنه علو
عن ذلك الشيخ، أو روى عن شيخ تأخرت وفاته عن ذلك الشيخ، فأنت علو  اعنك متأخر  

بالنسبة لرواية آخر عن هذا الشيخ، لكن ال تنظر إلى آخر، ما في واحد شاركك في الرواية 
عن ذلك الشيخ وال عن زميله، أنت رويت الحديث عن زيد الذي مات قبل خمسين سنة، 

و الذي تأخر خمسين سنة، بغض النظر عن رواية غيرك، كيف ورويت الحديث عن عمر 
يعني يكفي عشر  تأخر؟ كيف نضبط أن هذا تقدم وهذا ؟نعم ؟نعرف أن هذا علو وهذا نزول

؟ ألنه اآلن ما عندك شيء اسميه علو  ؟ يكفي أربعين سنة على شان نيكفي عشرين سنة ؟سنين
بضده، اآلن ما عندك شيء تقارن به، يعرف تقارن به، والعلو إنما يعرف بالنزول، والنزول 

 قال:
................................... 
  خـــــــر............................. 

 ج

 أمــــــــــا العلــــــــــو   مــــــــــع التفــــــــــاي   
 ................................... 

 

لعشاريات يعني تستطيع أن تقارن به، يعني كيف عرفنا أن التساعيات عند الحافظ العراقي أو ا
عوالي؟ كيف عرفنا؟ إذا قارناه باألئمة، قلنا: عوال، ولو قارناه بمن جاء بعده واختصر بعض 

ال بالنظر  اإنما هو بالنظر آلخر، لكن أنت تريد علو   والنزول الرواة نعم قلنا: نازل، فالعلو
رحمهما -ي روايتك عن الشيخ ابن باز أو األلبان أنت مثال   ...؟آلخر، كيف أعرف أن روايتي

يعني  ؟وقد توفيا قبل ثمان سنوات أو ما يقرب من تسع سنوات، ثمان سنوات وزيادة؟ نعم -هللا
وبين من روى عنه سنة تسعين،  ،فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة أربعمائة وعشرين
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لو قدر أني رويت عنه أنا من سنة تسعين وسنة عشرين بغض النظر عن غيري،  نعم، فمثال  
 قال: ؟المدة التي يمكن أن نحدد فيها أن هذا عال وهذا نازلما هما أعلى؟ سنة تسعين، لكن أي

 ...................................  ....................فقير: للخمسينا
 يعني خمسين سنة.

 أو الث ثين.........................  ....................فقير: للخمسينا
، باعتبار أن أثرها في التصحيح والتضعيف إنما ...لها اجتهاد، اعتبارية يعني ما لهاالمسألة ك

 .إنها من ملح هذا العلم :ولو قيل ..،هو
 ....................فقير: للخمسينا

 

 أو الث ثــــــــــــين مضــــــــــــي ســــــــــــنينا 
 ج

ا كان ، قد يقول قائل: إذألف وثالثمائة وتسعينوبين يعني فرق بين ألف وأربعمائة وعشرين 
المنظور إليه في تقدم الوفاة أو تأخر السماع هو اجتماع رأي الشيخ، وعدم تطرق الخلل إليه 

ت حفظه، مع طول المدة، قد يكون هذا الشيخ حفظ في أول األمر حفظه فيه خلل، يعني ما ثب  
س هذا الكتاب وعلمه، وتردد عليه، يكون الرواية عنه في آخر األمر ثم بعد مدة طويلة در  

 :-رحمه هللا-قال ن حفظ الشباب أقوى من حفظ الشيوخ. فضل بال شك، لكن في الجملة أأ
 ثــــــــــــــم علــــــــــــــو قــــــــــــــدم الوفــــــــــــــاة  
  خـــــــر............................. 

 ج

 أمــــــــــا العلــــــــــو   مــــــــــع التفــــــــــاي   
 ................................... 

 

 لكنه صرف للضرورة. ،األصل أنه ممنوع من الصرف ،الصرفعلى يعني 
 ....................فقيــر: للخمســينا
ــــــــــــم علــــــــــــو قــــــــــــدم الســــــــــــما     ث

 

 أو الث ثــــــــــــين مضــــــــــــي ســــــــــــنينا 
................................... 

 ج

ر فشاركك في في أول أيام طلبك، وبين شيخ عم   ايعني فرق بين أن تروي عن شيخ مات قديم  
شيخ واحد في أول أمره ومجتمع فرق بين أن تروي عن  ا، وأيض  مالرواية منه تالميذك وتالميذه

 ن اعتراه ما اعتراه مع طول الوقت.وبين أن تروي عنه بعد أ ،واكتمال قواه
ــــــــــــم علــــــــــــو قــــــــــــدم الســــــــــــما     ث

 

 وضــــــــــــــده النــــــــــــــزول كــــــــــــــا نوا    
 

 م العلو خمسة فأقسام النزول خمسة.يعني إذا كانت أقسا
................................... 
   وحيــــــ    م فهــــــو مــــــا لــــــم يجبــــــر  

 وضــــــــــــــده النــــــــــــــزول كــــــــــــــا نوا    
 والصـــــــــحة العلـــــــــو عنـــــــــد النظـــــــــر  

 

ذم العلو إذا كان في الطريق ذم النزول؟ إذا تطرق الخلل إليه، وكذلك يُ م النزول، متى يُ حيث ذُ 
 ن يدخل الخلل إلى الحديث من ق بله.م

 والصـــــــــحة العلـــــــــو عنـــــــــد النظـــــــــر      ................... فهو ما لم يجبر  
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واتصال األسانيد،  ،بثقة الرواة ،بنظافة األسانيد ،م هو الصحةكَ كله والحَ يعني المرد في ذلك 
وضبطهم  ،، لكن إذا استوت هذه األسانيد من حيث ثقة الرواةاخر  آو  المعول على هذا أوال  

تقانهم  واتصال األسانيد فال شك أن القول بتفضيل العلو هو المتجه. ،وا 
-إلى رسول هللا  اأشرف أنواع العلو ما كان قريب  "ال: ق -رحمه هللا-كالم للحافظ ابن كثير  هفي

أو بتقدم السماع فتلك  ،أو مصنف ،فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ ،-صلى هللا عليه وسلم
وهي انتهاء اإلسناد إلى شيخ  ،أمور نسبية، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة

وهي أن تساوي في  :شيخه أو مثل شيخه، والمساواة ه إلى شيخ: وهو انتهاؤ ، والبدلمسلم مثال  
ي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك وه :إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة

نحوه، وقد صنف الحافظ  جد كثير ا في كالم الخطيب ومن نحاوهذه الفنون تو به وسمعته منه، 
 ."بالنسبة إلى بقية الفنون ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى 

القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه "هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: 
ن تساويا في عدد اإلسناد قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثالثة  عن وفاة شيخ آخر، وا 

خلف عن الحاكم؛ لتقدم عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثالثة عن أبي بكر بن 
ال بالنسبة إلى  اوفاة البيهقي على ابن خلف، وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلق  

إسناد آخر وال إلى شيخ آخر، وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي خمسين سنة 
مس: العلو الخا -الناظم– لذي أشار إليه المؤلف هناا- على وفاة الشيخ وجعله بعضهم ثالثين
، كأن يسمع شخصان اكان أعلى ممن سمع منه أخير   ابتقدم السماع فمن سمع من الشيخ قديم  

، واآلخر منذ أربعين، فاألول أعلى من من شيخ واحد أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثال  
 الثاني.

يعني أن سماع من سمع  "ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف"قال في التدريب: 
ر، يعني المتأخر. اقديم    أرجح وأصح من سماع اآلخر، أو اآلخ 

ثم إن النزول يقابل العلو، وكل إسناد عال فاإلسناد المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول 
 كما هو ظاهر. اخمسة أقسام أيض  

ا وجع ،وقد تغالى كثير من طالب الحديث وعلمائه في طلب علو اإلسناد"يقول:  من لوه مقصد 
وهو صحة  ،حتى كاد ينسيهم الحرص على األصل المطلوب في األحاديث أهم المقاصد لديهم

لفي يقول: وتأمل في كلمتي ابن المبارك والس   ... -صلى هللا عليه وسلم-نسبتها إلى رسول هللا 
.. .-سبحانه وتعالى-والتوفيق من هللا  ،لك في طلب السنة ا، واجعلهما دستور  االلتين نقلنا آنف  

قال: وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب اإلسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، 
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على مذهب  ،لفي: األصل األخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلةوقال الس   
 المحققين من النقلة، والنازل حينئٍذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق.

 .. وسلم اللهم صل
 ،إلجازاتلى وقتنا هذا بتحصيل األسانيد وااهتمام من قبل طالب العلم على مر العصور إ في

من المهمات ما هو أضعاف ما يحصله  عوتجد طالب العلم الحريص على هذه األمور يضي
من هذه األجايز التي في أسانيدها ما يعتريها من ضعف، ثم تجده يسافر األيام والليالي 

المهمات كله من أجل أن يقول: حصلت على كذا إجازة، وعندي  ويقضي األوقات ويضيع
من م ،إجازة من فالن أو عالن، ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين ممن يرتضيهم من أهل العلم

إال مجرد قول إن عنده  هذا الجمع الذي أكثره ال قيمة لهيرتضي علمه وعمله كان أولى من 
 إجازات.

أفضل  ،ة أو إجازتين أو ثالث من شيوخ يعتز باالنتساب إليهميعني كون اإلنسان يحتفظ بإجاز 
وال اعتبار بهم،  ،بل مئات اإلجازات من شيوخ ال قيمة لهم ،بكثير من أن يجمع عشرات

إضافة إلى تحصيل  ،ويضيع بسبب ذلك ما هو أهم من النظر في المتون واالستنباط والعمل
 .وهللا أعلمن، ينة على تحصيل نصوص الوحييالعلوم األخرى المع

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي )شرح ألفية 
 (والمشهور والعزيز غريبال)

 عبد الكريم الخضير/ الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 ته:ي ألفيف -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 ر  و  ه  ش  مَ ال  وَ  ز  ي  ز  عَ ال  وَ  ب  ي  ر  بَ ال
ـــــــ ه  ا ب ـــــــَمــــــوَ   د  رَ َفـــــــن  ا  او  الـــــــرَّ  ام ط َلق 

 ع  َمــــــــــج  ي   ام  َمـــــــــإ   ن  َعـــــــــ اد  رَ ف  ن  إل  اب ـــــــــ
 

ــــــفَ   ــــــر  بَ ال   وَ ه  ــــــاوَ  ب  ي  ــــــَدَة َفَحــــــد   ن  ب   َمن 
ـــــــــــي  د  حَ  ـــــــــــ ه  ث  ـــــــــــلَ عَ  ن     َف ـــــــــــي   ه  ي  َب  ع  ت 

 

 فإْن.
 ع  َمــــــــــج  ي   ام  َمـــــــــإ   ن  َعـــــــــ اد  رَ ف  ن  إل  اب ـــــــــ
ـــــــ ـــــــوَ  ن  م  ـــــــاث  وَ  د  اح  ـــــــ ن  ي  َن  َأو   ز  ي  ز  عَ ال  َف
ــــم   ــــ ه  ن  ــــَ  وَ ي  ح  الصَّ  د  َقــــ مَّ َف ث ــــي  ع  الضَّ

ـــــــمَ ال   كَ ل   َ َكـــــــ ـــــــي  أَ  ر  و  ه  ش  ـــــــقَ  اض   او  م  سَّ
ــــــق  مَ ال  وَ   َ ي  د  َحـــــال   ((مَ ل  َســــــ ن  َمـــــ  ر  و  ص 

ـــــــــَد الرُّ  ـــــــــه  َبع  ـــــــــ)ق ن وت  ـــــــــ    و  ك   ا(رَ ه  َش
 

ـــــــــــي  د  حَ   ـــــــــــ ه  ث  ـــــــــــلَ عَ  ن     َف ـــــــــــي   ه  ي  َب  ع  ت 
ــــــــمَ    فَ و  َفــــــــ ــــــــوَ  ر  و  ه  ش  ــــــــ ر  ك   او  أَ رَ  د  َق
ــــــــ ب  َيب  ــــــــ ر  ــــــــا و  أَ  ام ط َلق  ــــــــد   ااد  نَ س   َفَق
ــــــــــــل   ــــــــــــلَ ط  م   ة  ر  ه  ش  ــــــــــــ ة  َق ل م  َك  ـ))ال م س 
ـــــــعَ  ث  ى ال  َل ـــــــد   َح ـــــــ نَ ي  م  ـــــــمَ  ن  م   ر  و  ه  ش 
ــــــــــــــم  وَ  ــــــــــــــ و      ه  ن   ار  ق  ســــــــــــــتَ م   ر  ات  وَ َت

 

 مستْقرا.
ـــــــــَد الرُّ  ـــــــــه  َبع  ـــــــــ)ق ن وت  ـــــــــ    و  ك   ا(رَ ه  َش

ــــ ــــقَ بَ ي طَ ف  ــــكَ  ه  ات  (( ن  ت  َم ــــَ ب  ــــن  َك  ))َم
ـــــــــــ ـــــــــــ نَّ أَ ب  ـــــــــــوَ ر   ن  م  ـــــــــــعَ ل  ل   ه  ات    ه  رَ َش

 

ــــــــــــــم  وَ   ــــــــــــــ و      ه  ن  ــــــــــــــم   ر  ات  وَ َت  ارَ ق  تَ س 
ــــــــــفَ  ــــــــــ  َ و  َف ــــــــــعَ ال  وَ  ه  و  وَ رَ  نَ ي  ت   س   ب  َج
ــــــــ َّ وَ  ــــــــ خ  ــــــــي  ف   ن  ي  رَ م  ا َ ب  ــــــــا  َ َم  ه  رَ َك

 

 لعشرة.لَعشرة، لَ لَ م ن روات ه 
ـــــــــــ ـــــــــــ نَّ أَ ب  ـــــــــــوَ ر   ن  م  ـــــــــــعَ ل  لَ  ه  ات    ه  رَ َش
ــــ ــــ خ  ي  الشَّ ــــع  بَ  ن  َع ــــ، ق  م  ه  ض  ــــ: بَ ي  ل   ىَل
ـــــــعَ  ( م  ه  ت  رَ ش  ـــــــَدي ن  ـــــــَع الَي ـــــــَبا )َرف   َنَس

 

ــــــــ َّ وَ   ــــــــ خ  ــــــــي  ف   ن  ي  رَ م  ا َ ب  ــــــــا  َ َم  ه  رَ َك
ــــ    ( )َمس  ــــا   َف ــــوَ  الخ  ــــَدة   ن  اب  ــــ َمن    ىإَل

ــــــيَّ نَ وَ  ــــــو  ف  ــــــم   ن  ا َع ــــــَ َبا( ة  اَ  ــــــن  َك  )َم
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نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

 ."البريب والعزيز والمشهور": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
هذه من أقسام األخبار التي تقدم بعضها، ولو ضمت هذه األقسام إلى ما تقدم من الكالم على 

ذا تكلم على األفراد يناسب أن ،تداخل بين الغرائب واألفرادلاألفراد ل يتكلم على العزيز  وا 
والمشهور والمتواتر؛ ألنها هي أقسام األخبار، األخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة التي تقدم 

إما أن تروى من طرق متعددة أو من طريق واحد،  ،الحديث عنها بشروطها وحدودها وأمثلتها
د في أصل التفر  إن كان من طريق واحد فهي األفراد التي تقدم الكالم فيها، ال سيما إذا كان

ن كان في أثنائ وسبقت اإلشارة إليها مع األفراد، هذا إذا كانت الطرق  ،ه فالغرائبالسند، وا 
ال يلزم في األفراد وال في الغرائب أن  ،غير متعددة، ولو في طبقة واحدة من طبقات اإلسناد

أن يقال: أفراد،  صح ،يكون التفرد في جميع طبقات السند؛ ألنه إذا وجد التفرد في طبقة واحدة
ويقال: غرائب؛ ألن العدد األقل يقضي على األكثر، وهذا تقدم الكالم فيه، والفرق بين الغريب 

 -معنى الغريب-ما حرره الحافظ ابن حجر وغيره قالوا: إنهما متقاربان، والمعنى  وهوالفرد 
-كذا قال ابن حجر ه اأو فرد   اهو معنى الفرد؛ ألن المعنى اللغوي ال فرق بين ما كان غريب  

 وكذا االصطالح. ،-رحمه هللا
مما يتابعه، هذه حقيقة التفرد، وأما بالنسبة  فراد بأن يكون الواحد ال ثاني لههو االن :التفرد

 وهذا هو الغالب إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته إلى ا،للغرابة والغربة فقد يكون الغريب فرد  
عرف فيه، وقد يتغرب أكثر عرف وال يُ هذا البلد الذي ال يَ  في اأبعد عن وطنه، فإنه يكون فرد  

من واحد، فينفك التالزم عن الفردية، وأما الغربة واالغتراب فهي البعد عن الوطن، هناك التفرد 
االنفراد، والغربة البعد عن الوطن، هذا من حيث المعنى األصلي اللغوي، من حيث المعنى و 

واحد، هو نفسه فرق بينهما، فيما إذا كان  هما بمعن ى: إناالصطالحي الذي قال ابن حجر
ذا كان التفرد في أثنائهذا فر  -في الصحابي-التفرد في أصل السند  ه قالوا: هذا د مطلق، وا 

غريب، هذا من حيث استعمال االسم فيهما، إذا قيل: فرد وقيل: غريب، أما استعمال الفعل 
والمسألة مجرد  ،فإنه ال فرق بينهما حينئذٍ حينما يقولون: تفرد به فالن، وأغربه فالن، 

وال مشاحة فيه، هذا إذا كان الخبر إنما يروى من طريق واحد، ذكرنا أنه ولو كان  ،اصطالح
من الرواة، ثم يرويه عن جمع أو يروي هو  تفرد به راوٍ  ،في طبقة واحدة من طبقات اإلسناد

إن العدد األقل يقضي على األكثر،  الحديث عن جمع فإن وصف الغرابة الزم له، كما قالوا:
ن  إذا كانت له طرق متعددة أكثر من طريق، فإن كان الخبر يروى من طريقين فهو العزيز، وا 
كان أكثر من طريقين فهو المشهور، ثالثة فأكثر، هذا ما مشى عليه ابن حجر، والذي مشى 
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، ومروي ما فوق الثالثة غريب  جعلوا مروي االثنين وا هالبن الصالح وابن مند اعليه المؤلف تبع  
 .االثالثة مشهور  

أما إذا كانت الطرق غير محصورة بأن يروى من طرق متعددة  ،هذا إذا كانت الطرق محصورة
ق الخبر بمجرد سماعه الذي جاء من طريق هؤالء الرواة هذا يسمونه المتواتر، صد  متباينة يُ 

ن تعددت  ا،مشهور يجعلونها آحاد  وما قبله داخل في حيز اآلحاد، الغريب والعزيز وال وا 
 ب والفرد، ال، اآلحاد عندهم ما لمالطرق، يعني ليس المراد باآلحاد مروي الراوي الواحد كالغري

على خالف بينهم هل  ،عشرة ،خمسة ،أربعة ،يصل إلى حد المتواتر، يعني ولو رواه ثالثة
له، يعني ما يلتزم فيه بحد معين، والمرجح أنه ال حد  ؟للتواتر حد من حيث العدد أو ال حد له

ولم  ،متى نعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ إذا رأينا أنفسنا ملزمة بتصديق هذا الخبر
 نستطع دفعه عن أنفسنا.

حتى قال بعضهم: إنه ليس  ،هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد ال يوجد عند من تقدم من األئمة
نما هو من شأ ،من مباحث علوم الحديث واألصوليين والفقهاء، أما أهل الحديث  لمتكلمينن اوا 

فإنهم ال يقسمون األخبار هذه األقسام، وكونهم ال يقسمونها ال يعني أنها في الواقع غير 
ن كانت التسمية حادثة واألخبار ال شك أنها متفاوتة والذي يأتي من طريق  ،موجودة، وا 

من طريقين ليس كالذي يأتي من شخص واحد ليس كالذي يأتي من طريقين، والذي يأتي 
ذا كثر  ،روى من طريق عشرة أقوى مما يروى بطريق الخمسة مثال  ثالثة، وهكذا، والذي يُ  وا 

 ،العدد وجدت نفسك ملزمة بقبول الخبر، يعني قد تتردد حينما يخبرك زيد من الناس بخبر ما
طرأ عليه من غفلة وسهو ولو كان في أعلى درجات الثقة والضبط، وقد تتردد فيه لما يعتريه وي

ذا جاءك من طريقين اطمأنت النفس قليال   ،ونسيان ذا جاء من طريق ثالثة زادت وا  ، وا 
 الطمأنينة إلى أن يصل إلى حد ال تستطيع رد الخبر، ال يمكن أن تستطيع رد الخبر.

السنة هنا بمعنى - نةإذا وصل إلى هذا الحد قالوا: بلغ التواتر، بعض الغيورين على الس
يرون أن هذا التقسيم دسيس ودخيل على علوم الحديث، وأنه يجب أن ينكر  -العقيدة

وينفى ويبعد عن علوم الحديث، وأن علوم الرواية ال تشاب بمثل هذه االصطالحات  ،ويستنكر
التي منشأها ومبتدأها من أهل بدع، ال سيما أن لها لوازم، قالوا: اآلحاد عندهم ال يفيد إال 

ورتبوا  ،تر يفيد القطع، وتقدم مبحث هذا في باب خاص ما يفيد الخبر، هذا تقدمالظن، والمتوا
على ذلك أن العقائد ال تثبت باآلحاد؛ ألنه ال يفيد إال الظن، إنما تثبت بالمتواتر، وأنكروا 

من األسماء والصفات؛ ألنها إنما  -جل وعال-بعض مسائل االعتقاد ال سيما ما يتعلق باهلل 
آحاد ولو كانت في البخاري أو في مسلم واآلحاد ال تفيد إال الظن، والظن ال ثبتت بأخبار 

عن  ،وجاء من رب واحد ،ن الشرع واحد: إمدخل له في هذا العلم في العقائد، لكن إذا قلنا
وغيرها من أبواب  يتساوي في ذلك العقائد واألحكام فهو متساوي األقدام، ،طريق رسول واحد
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، -عليه الصالة والسالم-لها تثبت بما صح وثبت عن هللا وعن رسوله وقلنا: إنها ك ،الدين
 ،سواء  بلغت حد التواتر أو لم تبلغ انتفى المحظور، فال نلتزم بالالزم الذي التزمه المبتدعة

البيهقي، شيخ  ،الحاكم ؛موجود عند أهل الحديث -تقسيم األخبار-بأن هذا التقسيم  اعلم  
جمع غفير من أهل العلم يثبتون التقسيم هذا، و قيم، ابن عبد البر، اإلسالم ابن تيمية، ابن ال

على ما سيأتي، لفظه ومعناه  ))من كذب((يمثل أهل العلم للمتواتر في اللفظ والمعنى بحديث: 
ن اختلفت  متواتر، ويمثلون للتواتر المعنوي باألحاديث الكثيرة التي تدل على قضية واحدة، وا 

أبواب كثيرة حكم أهل يث الحوض، وعذاب القبر، و ، وحدفين مثال  كالمسح على الخ ،مخارجها
العلم بأنها متواترة في قضايا متعددة، حديث رفع اليدين، قضايا متعددة تدل على موضوع 

بحديث:  اشيخ اإلسالم يمثل للمتواتر لفظ  و لكن معانيها متواترة،  ،واحد، لفظها غير متواتر
يناسب  ، وفي كل كتاب يذكر مثاال  أبي بكر وعمر مثال   وللمتواتر معنى  فضائل ))من كذب((

ذا لم امعنوي   االكتاب، يعني كرر في منهاج السنة أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواتر   ، وا 
ذا أردنا أو طردنا  نلتزم بالالزم فال ضير حينئٍذ أن يثبت هذا التقسيم؛ ألنه مجرد اصطالح، وا 

بغي أن تنفى عن العلوم الشرعية ما بقي شيء من هذا بأن االصطالحات الحادثة ين
االصطالحات؛ ألنك لو طالعت كتب المتقدمين ما وجدت فيها شيء من هذا مما يتعلق 

، والمفعول بجميع العلوم حتى فيما يتعلق بلغة العرب، هل تجد المتقدمين يسمون الفاعل فاعال  
ات حادثة عند الحاجة إليها، فهذه ، والتمييز، وغيرها؟ ما يسمونها، هذه االصطالحمفعوال  

الذي  ، نعمالتقسيمات في العلوم ال شك أنها اصطالحات طارئة، وفي بعضها ما يخالف نص
ووضع لمجرد التيسير والتقسيم  ايخالف نص ينفى، لكن االصطالح الذي ال يخالف نص  

رابع فما دون، والتوضيح لطالب العلم هذا درج عليه أهل العلم من قرون، أعني من القرن ال
بل قبل ذلك، توجد بعض هذه االصطالحات، تقدمت، فإذا لم نلتزم  ،سنة ثالثمائة وما بعدها

ابن القيم يقسم هذه األخبار،  ابالالزم الذي التزم به المبتدعة ما فيه ضير وال إشكال، أيض  
زم الذي التزم به لكنهم ال يلتزمون بالال ،ولم يلحظوا هذا الملحظ ،يعني أئمة أهل السنة يقسمون 

القول  -وهو مشكل بالنسبة لبحث مثل هذه القضايا-أهل البدع، قد يقول قائل: نظير هذا 
ونفي المجاز، المعروف عند أهل التحقيق من أهل السنة أنهم ينفون المجاز، يعني  بالمجاز

لماذا؟  شيخ اإلسالم وابن القيم ومن يقول بقولهم ومن قبلهم من أهل العلم من ينفي المجاز،
؛ ألن المجاز يصح نفيه، فهل لقائل أن -جل وعال-ألن من الزم القول به نفي ما يثبت هلل 

يعني كما قلنا في  ؟بل أهل البدعيقول: أنا أثبت المجاز، وال ألتزم بالالزم الذي نشأ عنه من ق  
حاد ليس ، اآل...المتواتر واآلحاد، يعني هل له أن يقول هذا أو يقول: إن المجاز من الزمه

ليس من الزمه، قال:  ،-عليه الصالة والسالم-من الزمه أن ينفى ما ثبت هلل من جهة رسوله 
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يفيد الظن يفيد الظن نعم ما في إشكال، وتثبت األحكام بما يفيد الظن، والعقائد تثبت بما يفيد 
 .-عليه الصالة والسالم-الظن ما في إشكال، ما دام صحت أسانيدها إلى النبي 

 .......طالب:
 .هو صحيح بال شك

 ...طالب:....
 ال، لكن يقولون: يفيد الظن.

 ...طالب:....
 ..مالك عن نافع عن ابن عمر.

 ...طالب:....
 تحلف عليه؟ ما أخطأ مالك؟ ،حديث ثبت عن مالك عن نافع عن ابن عمر ؟تحلف عليه
 ...طالب:....
 خالص.

 ...طالب:....
 إيه بظنك، لكن ما تحلف عليه.

 ......طالب:.
معنى كونه يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو واحد بالمائة، كم تعطي من مالك من نسبة  ما

إصابة؟ تعطيه مائة بالمائة؟ ما تعطيه، هذا الذي يجعله حجة، ال شك أنها في الوضوح مثل 
عندنا قواعد مقدمات شرعية  اقع، نحنالشمس، لكن مع ذلك نحن لسنا ملزمين بما يطابق الو 

ن لم  ،حكمه صحيح مائة بالمائة ،ا شرعية، يعني مثلما يقضي القاضي بالشهودنتائجه وا 
-إذا كان الشهود ثقات، ما عندنا إشكال نحن، عندنا مقدمات شرعية، النبي  ،يطابق الواقع

 ))إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع((وهو المؤيد بالوحي يقول:  -عليه الصالة والسالم
وأعدل الناس جاء يشهد في قضية ما يمكن أن يخطئ؟  ،دك أوثق الناسوهو مؤيد بالوحي، عن

يمكن، الخطأ والنسيان ما يعرو عنه أحد، لكن مع ذلك يجب العمل بخبره، يعني ما في تالزم 
أقل من الصحيح يجب  ابين هذا وهذا، إذا صح وجب العمل به، إذا ثبت ولو صار حسن  

 العمل به.
 ...طالب:....

يشهد بهذا، ثمرة التقسيم الترجيح، يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نقدم ال، هو الواقع 
ما يشهد له، تعارض خبر عزيز مع مشهور، نرجح المشهور؛ ألن طرقه معه العزيز؛ ألنه 
 .أكثر فهي أقوى 

 ...طالب:....
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 .اشيخ اإلسالم مطلق  على خالف بينهم،  ال عاد
 ...طالب:....
 له كالم قوي في المجاز. -رحمه هللا-، الشنقيطي اإيه مطلق  

ن كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من  على كل حال المسألة يعني وا 
يثبت المجاز يعني من الراسخين في علوم العربية قلت له: إن ابن القيم في الصواعق قال: 

يعني إطالق  ؟طاغوت ما ،الطاغوت الخامس المجاز، قال: هذا مجاز، كالمه مجاز
 الطاغوت على المجاز مجاز، يعني استعمله شعر أو لم يشعر.

 ...طالب:....
 ين؟أ

 ...طالب:....
الالزم الزم ال يمكن نفيه، ذاك أنا قلت: تنظير، يعني هذا عليه الزم، وذاك عليه الزم،  ،ال، ال

ما ألحد خيار،  ، أو وصل إلى درجة القبوللكن هذا يمكن نفيه، إذا ثبت الخبر صح الخبر
 يس ألحد خيار في العمل به.ل

 طالب: الشنقيطي حتى في اللبة ينفيه 
 كل شيء.

نه يفيد الظن ا ن لو واحد من النا  يقول: أنا   أعمر به : إطالب: يعني لو قلنا يا شيخ
 .... حتمال.

 نقول: أنت مبتدع ضال.
جر أخ  به ه طالب: نريد أن ن صر القاعدة قلنا: هو يفيد الظن لم   حتمال الخطأ، فالر 

 .....القاعدة وقال: أنا   أعمر به  حتمال.
القطع  ادام االحتمال موجود   أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ؟ االحتمال موجود، وما

 غير موجود.
 ...طالب:....

ما يرفع، ما يرفع وجوب العمل به، يعني السنة مليئة، كتب السنة طافحة باألخبار التي تروى 
من األئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض، ومع ذلك ما من طريق واحد 

 أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت.
 طالب: صحي .....

 نعم.
 ...طالب:....
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ما في شك، افترض أنه مالك عن نافع عن ابن عمر ومعارض بما هو أقوى منه، تقول: يفيد 
 ؟ما تفيد القطع أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ؟القطع

 ...طالب:....
أنت اآلن تروي حديث سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن  ،واقع ال، ال شوف واقع األمر،

 كلهم في حيز القبول. ،نافع عن ابن عمر أيهما أرجح؟ عندك راجح ومرجوح، كلهم ثقات
 ...طالب:....

 ال، ال تستطيع دفعها عن نفسك هذه.
اطالب: حول الخبر، إ ا كا ..... وص  الخبر، ص  يعني انتفي عنه درجة الضعف ن آحاد 

 ....من قدح في الرواة أو علة أو ش و ، خبر هو آحاد لكنه ثبي.
ينتفي القطع، االحتمال موجود ينتفي  ادام االحتمال موجود   المقصود أن االحتمال موجود، وما

ن يقول بقول أهل السنة، ما في القطع ولو واحد بالمائة، أما وجوب العمل هذا ال يختلف فيه م
وال واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر اآلحاد، في وجوب العمل به؛ ألن الجهة 

 منفكة.
 ...طالب:....

هل تقطع بأن  يخبر مالك عن نافعلكن الواقع، الواقع يشهد بهذا شئنا أم أبينا، يعني أنت لما 
ادام االحتمال موج مالك ما أخطأ في الخبر؟ ما فهذا يفرض نفسه شئنا أم أبينا، لكن مع  ود 

 ذلك يجب العمل به وال يخالفه إال مبتدع.
 ...طالب:....

 هو يحتاج إلى قوة، نعم.
 ...طالب:....

 ....إذا احتاج إلى تقوية.
 طالب: يدخله الضعف.

 فظ على مالك أخطأومن يعرى من الخطأ والنسيان، وحُ  ا،دام االحتمال موجود   ما في شك، ما
وهو نجم السنن، ما دام حفظ عليه أخطاء ال نستطيع أن نقول: خبر مالك مائة بالمائة، إال إذا 

َن ال َح    َشي   ا{ اختلفنا في معنى القطع والظن، يعني الذي يشكل مثال    }َإنَّ الظَّنَّ َ  ي ب ن ي م 
ا أن الظن...يشكل على هذا  [( سورة يونس36)] إياكم الظن فإن )) الكالم، يشكل عليه أيض 

؟ ماذاهذه تشكل ل نقول: نعم [( سورة الحجرات21)] }إ نَّ َبع َو الظَّن   إ ث م { الظن أكذب الحديث((
ني من الحق شيئ ا، وبعض الظن إثم إلى ألن الظن متفاوت، من كونه أكذب الحديث، وال يغ

{ كونه عقيدة: يَن َيظ نُّوَن َأنَّه م مَُّ ق و َرب  ه م  هذا ما هو بقطعي ذا؟ انتهينا  [( سورة البقرة26)] }الَّ  
 افنحن ال نركب هذا هذا، كل شيء له معناه وله حقيقته، وترى هذه بحثناها مرار   ادام متفاوت   ما
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لكن اإلشارة ال بد منها هنا؛ ألن بعض الناس يصير عنده  ،ومرت يعني حتى في األلفية يعني
 ؟أو فالن خالص ما يمكن نوافقه، ال، ما المانع أو ألنه قال به فالن ،ردت فعل من القول

، لما قالوا: إفي مسألة ايعني لما قالوا  ن البخاري ما يمكن يقول باشتراط شتراط اللقاء مثال 
اللقاء، لماذا؟ ألن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة، فكيف يقول: هذا 

أو يرد على علي بن  هرد عليه بهذه القوة وهو شيخكيف ي ؟قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به
 هذه بيناها في العنعنة. ؟المديني
ما يرد ال على بخاري وال علي بن المديني، كيف؟ علي بن  اإلمام مسلم يرد على مبتدعنقول: 

المديني والبخاري يقوالن بهذا؟ نعم يقوالن بهذا، إذن من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع يوجه 
لبخاري وعلي بن المديني من أجل رد السنة، يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن كالم ا

لخبر أبي موسى في  -رضي هللا عنه-المديني لرد السنة، يعني مثلما قلنا في رد عمر 
ذا رددنا على المعتزلة أبي الحسين  ،االستئذان، حتى شهد له أبو سعيد شهد له أبو سعيد، وا 

-يرهم الذين يقولون: ال بد من التعدد، ما نرد على عمر بن الخطاب البصري والجبائي وغ
الذي يحتاط للسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني، نحن نرد على من  ،-رضي هللا عنه

يريد أن يوجه كالم عمر بن الخطاب لرد السنة، ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كالم 
 .لسنةالبخاري أو علي بن المديني لرد ا

في طبقة من طبقاته، والعزيز: ما يتابع  العزيز في الترجمة عرفنا أن الغريب ما يتفرد به راوٍ 
فيكون مروي االثنين أو الثالثة هو العزيز على ما مشى عليه  ،عليه من قبل واحد أو اثنين

ط، ، والذي حرره ابن حجر أنه رواية اثنين فق-رحمه هللا-ابن منده وابن الصالح والناظم 
ح، المسألة خالفية بين أو أكثر من ثالثة على هذا االصطال ،والمشهور ما يرويه ثالثة فأكثر

 قال:أهل العلم، 
ــــــ  الـــــــراو  انفـــــــرد اومــــــا بـــــــه مطلق 

 

 فهو البريب........................ 
 ج

 األصل أن منده وماجه "وابن مندة فحد"انفرد به الراوي ولو في طبقة من طبقاته فهو الغريب، 
 ،وداسه ،منده ،وداسه أسماء أعجمية بالهاء وليست بالتاء، في الوقف والدرج هي بالهاء

وليست بالتاء، لكن هنا صرفت هل نقول: وابن منده فحد؟ هي  ،هذه كلها بالهاء ،وماجه
ال بالتاء؟ نعم، أصلها الهاء،  :ضرورة الشعر، لكن هل نقول ،صرفت للضرورة إنها بالهاء وا 
دام نقلناها عن أصلها واألصل في نظائرها في العربية أنها بالتاء،  يعني ما لكن النطق بها،

ن كانت  وما دام صرفناها وجعلناها متمكنة بعد أن كانت غير متمكنة، غير متمكنة أمكن، وا 
كما قالوا في  ،وابن مندهٍ  :ولو قلنا ،متمكنة بالجملة، جعلناها على وزان العربية، جعلناها تاء

رف؟ سياه سياٍه، عبد هللا بن سياه من رواة البخاري، قالوا: سياه أعجمي، كيف ُص عبد هللا بن 
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، لماذا رف؟ ما هو في شعر وال غيره، قال: حدثنا عبد هللا بن سياهٍ لفظة أعجمية، ولماذا ُص 
صرف وهو أعجمي؟ قالوا: استعماله في األعجمية وصف لم يستعمل علم، والذي يمنع من 

 .الصرف إذا استعمل علم
.................................... 
 بــــــــــا نفراد عــــــــــن إمــــــــــام يجمــــــــــع  

 

 .....................وابن مندة فحد 
   حديثه.............................

لكن قد يشاركه في روايته  ا،التفرد المطلق إذا كان الراوي هذا ال يشاركه في روايته أحد مطلق  
بالنسبة  ،وهذه غرابة نسبية ،أحد ويسمى غريب، لكن عن غير من يرويه عنه الذي حكم بتفرده

 لشيخ من الشيوخ، يعني تفرد برواية الخبر عن شعبة فالن، لكن يروى عن غير طريق شعبة
 من طرق متعددة، هذه غرابة نسبية.

.................................... 
 بــــــــــا نفراد عــــــــــن إمــــــــــام يجمــــــــــع  

 

 .....................وابن مندة فحد 
   حديثه.............................

 مثل شعبة والزهري وسفيان وغيرهم، يتفرد به واحد عنهم يسمى غريب.
 .يعني على هذا الذي يروي عن هذا اإلمام "ف ن عليه يتبع "

................................... 
...........مــن و     احــد واثنــين فــالعزيز 

 .....................ف ن عليه يتبع   
...................................   

يعني فوق الثالثة مشهور،  "فالعزيز أو ** فو  فمشهور" : ما يرويه اثنان أو ثالثةفالعزيز
العزيز إذا رواه اثنان أو ، ثالثة مشهور، عرفنا الغريب وانتهينا منهاثنين وثالثة عزيز، فوق ال

، وتقدم الكالم في هذا، في األفراد، ال يشترط اوال يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيز   ،ثالثة
بل تقدم في حد الصحيح، ال يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين  ،لصحة الخبر

ث األعمال بالنيات ، وحدياأو فرد   ا، بل يصح ولو كان غريب  افأكثر، ال عند البخاري وال مطلق  
عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة  -عليه الصالة والسالم-فرد مطلق، تفرد به عن النبي 

محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، يعني تفرد في أربع طبقات، 
هم ما ومع ذلكم صحيح مجمع عليه، ولم يقل أحد بالخدش فيه؛ ألنه متفرد بروايته، لكن بعض

ومثل بعض شراح البخاري، قال: إنه من  ،ومثل البيهقي ،أدري كيف مشى على مثل الحاكم
أن يروى من غير طريق، يعني يفهم من كالم الحاكم ليس  اشرط الصحيح أن يكون عزيز  

له إشارات تدل عليه، الكرماني الشارح نص في مواضع من شرحه أن  ابنص، البيهقي أيض  
 ليس له إال راوٍ  اذا شرط البخاري في صحيحه ما يمكن أن يروي حديث  هذا شرح البخاري، ه

 ولذا يقول ناظم النخبة: ؛واحد، مع أن أول حديث يرد عليه، وآخر حديث يرد عليه
 للصـــــــحي  فـــــــاعلم  اولـــــــي  شـــــــرط  

 ج

ـــــول الحـــــاكم   ـــــر: شـــــر  وهـــــو ق  وقي
 ج

 هذه في نسخة، النسخة األخرى: 
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 للصـــــــحي  فـــــــاعلم  اولـــــــي  شـــــــرط  
 

ـــــــد ر    ـــــــالتوهم وق  مـــــــي مـــــــن قـــــــال ب
 

 فالحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول على كل حال.
إذا رواه أكثر من ثالثة على رأي ابن منده وابن الصالح والناظم، وأما  "أو ** فو  فمشهور"

على ما حرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أن مروي الثالثة مشهور، اشتهر وانتشر بين 
ن غاير بعضهم بين المشهور وقد يسمى المستفيضه تعددت طرقه، الناس؛ ألن ، وا 

من أول اإلسناد إلى آخره، والمشهور  لمستفيض ما يستوي فيه عدد الرواةوالمستفيض بأن ا
 يتفاوتون، لكن ال يقلون عن ثالثة على قول أو أربعة على قول آخر.

واحد منها قد رأوا كل  الغريب والعزيز والمشهور، ،كل يعني من الثالثة قد رأوا "وكر قد رأوا"
الضعيف، يعني األحكام الثالثة صحيح وحسن وضعيف يمكن أن تطلق على منه الصحيح و 

حديث غريب، وهذا كثير في الغرائب، ويمكن أن تطلق على حديث عزيز، ويمكن أن تطلق 
 على حديث مشهور.

................................... 
 منــــه الصــــحي  والضــــعيف ثــــم قــــد

 

 .................وكر قد رأوا ...... 
ــــــــ  دفقــــــــ اســــــــناد  إأو  ايبــــــــرب مطلق 

 

، وقد يكون اومتن   ايعني سند   افقط، يعني قد يكون مطلق   ا، أو إسناده غريب  امطلق   اقد يكون غريب  
سناده غريب   ، وقد يكون بالعكس إسناده مشهور ومتنه غريب، وقد يجمع الغرابة امتنه مشهور وا 

 بين السند والمتن 
 ثــم قــد .............................

 

ــــــــ   دفقــــــــ اســــــــناد  إأو  ايبــــــــرب مطلق 
 

 يعني فقط، فقد هنا المقصود بها فقط. فقد
ـــــــ  قســـــــموا اكـــــــ لك المشـــــــهور أيض 

 
 

 ................................... 
 

سم عند أهل العلم إلى ما هو مشهور شهرة اصطالحية، يعني عند أهل يعني المشهور قُ 
في يعني  ر على األلسنة ال عند أهل الحديث،ذي تقدم تعريفه، ومنه ما هو مشهو الحديث ال

البتة، وقد تجد لها  اأحاديث كثيرة مشتهرة على األلسنة، لكن إذا بحثت قد ال تجد لها إسناد  
كون لكنه ضعيف، فالمشهور على األلسنة ال يلزم منه أن يكون له أصل، وال أن ي اإسناد  

وفيه مؤلفات منها: )المقاصد  ،والكته األلسنة ،نما هو تداولته األلسنةق، إمروي ا من طر 
وغيرها من المؤلفات، أحاديث  ( للسخاوي، )وكشف الخفاء ومزيل اإللباس( للعجلوني،الحسنة

ثم إذا بحثت قد ال  ،ويذكرها العامة والخاصة يتداولونها ،مشهورة يتداولها الناس في مجالسهم
مما يدخل في حيز الغريب،  اواحد   اعني ال أصل للخبر، وقد تجد طريق  ، يتجد اإلسناد أصال  

يعني مشهور غير  ،وهو مشهور على األلسنة ،وقد تجد له طريقين فيدخل في حيز العزيز
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ويجتمع فيه  ،لكن إذا وجد له ثالث طرق فأكثر فهو المشهور االصطالحي ،اصطالحي
 االصطالحية وغير االصطالحية. :الشهرتان
ـــــــ كـــــــ لك  قســـــــموا االمشـــــــهور أيض 

 مــن ســلم( الحــدي .................
 
 

 لشــــــــــــهرة مطلقــــــــــــة كــــــــــــــ)المسلم   
 ................................... 

 

 ؟هذا مشهور، لكن هل روي من طرق متعددة ))المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده((
أو أكثر من ثالثة  ثالثة فأكثر ، لكن هل له طرق هذا مشهور ((ا))إن هللا ال يقبض العلم انتزاع  

 يقول:  ...،على قول؟ هذه
 مــــــن ســــــلم( الحــــــدي  والمقصــــــور  
 اقنوتــــــــــه بعــــــــــد الركــــــــــو  شــــــــــهر  

 

ـــــــى المحـــــــدثين مـــــــن مشـــــــهور     عل
................................... 

 

يدعو على  افي صالة الصبح شهر   -عليه الصالة والسالم-يعني حديث أنس: "قنت النبي 
له طرق  ،عل وذكوان" يدعو عليهم، هذا مشهور، مشهور اصطالحي، على ر  قبائل من العرب

 متعددة.
................................... 
 اقنوتــــــــــه بعــــــــــد الركــــــــــو  شــــــــــهر  

 

ـــــــى المحـــــــدثين مـــــــن مشـــــــهور     عل
را ــــــــــــــواتر مســــــــــــــتق  ــــــــــــــه  و ت  ومن

 
 

مجرد  هذه األقسام الثالثة التي تقدمت اصطلح على تسميتها باآلحاد، وهي ،منه ذو تواتر
ن تعددت طرقها كالمشهور أو العزيز ال تخرجها عن حيز اآلحاد. ،تسمية اصطالحية  وا 

................................... 
 

را  ــــــــــــــواتر مســــــــــــــتق  ــــــــــــــه  و ت  ومن
 
 

أو  ،ويستوي طرفاه ووسطه في هذا العدد ،ذو تواتر يروى من طرق متعددة من غير حصر
، أو يبنى على إشاعات، اأو استنباط   اما يكون عقلي   يزيدون، ويسندوه إلى أمر محسوس، يعني

ما رؤية ،ال بد أن يسند في النهاية إلى أمر محسوس، إما سماع ما مس،وا  ما شيء،  ، وا  وا 
 المقصود أنه ال بد أن تسند إلى أمر محسوس.

ن كثر ناقلوها فإنها ال تفيد العلم م"يقول ابن حجر في فتح الباري:  ا لم األخبار التي تشاع وا 
عليه الصالة -قال هذا في إشاعة دخلت بيوت المدينة أن النبي  "يكن مستندها الحس

هذه جعلت لهذه  ،بةواعتزل في المشرُ  اآلى من نسائه شهر   ،لما اعتزل ،هطلق نساء -والسالم
ه، دام اعتزل وترك نساء يعني ما إلشاعة قبول وأرضية تجعل اإلنساناإلشاعة قبول، جعلت ل

، فصار كل ه وجدت قبوال  اءطلق نس -عليه الصالة والسالم-لمدينة أن النبي وأشيع في ا
-ه، لكن هذا يفيد العلم؟ عمر طلق نساء -عليه الصالة والسالم-البيوت تتحدث أن النبي 

عليه -لما دخل ووجد الناس حول المنبر، وكل من سأله هل طلق النبي  -رضي هللا عنه
في مشربته  -عليه الصالة والسالم-، فذهب إلى النبي ه؟ قال: نعمنساء -الصالة والسالم

ه، إنما آلى من نسائه ، فدخل وتبين له أنه ما طلق نساءواستأذن مرتين، وأذن له في الثالثة
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وهذه األخبار التي تشاع ولو دخلت جميع البيوت،  ا؛ لذا مثل هذه العلوم وهذه األمورشهر  
يتلفظ بالطالق؟ ما سمع، وليس مستنده  -معليه الصالة والسال-النبي  أن يعني هل سمع

 إنما مستنده إشاعات مبنية على قرائن ال تقوى إلى ثبوت مثل هذا الخبر. ،الحس
................................... 

 

را  ــــــــــــــواتر مســــــــــــــتق  ــــــــــــــه  و ت  ومن
 
 

د منه ومنه االستقراء الناقص، والمفي ،التتبع، ومنه التام لجميع جزئيات المسألة :االستقراء
من )"كمتن يتوافر هذا الشرط  يعني في جميع طبقات اإلسناد "مستقرا ** في طبقاته"التام، 
أو بلوغ العدد، هم ما يشترطون عدد معين، إذن  ،يعني قالوا: من عالمة بلوغ الخبر "(ك ب

في  وبلوغ الحلم، يعني ما ،متى يبلغ الخبر التواتر؟ قالوا: الخبر ينمو في النفوس كنمو النبات
يعني يمشي ويجري إليه بهدوء إلى  ،فرق بين اليوم وأمس، اليوم مكلف وأمس ما أنت مكلف

ال ما في عدد، قالوا: إن الخبر ال  هأن يصل إلى الحد الذي تجد نفسك ملزمة بهذا الخبر، وا 
قالوا:  حتى يبلغ ذلك العدد، وال يبلغ ذلك العدد المطلوب للتواتر إال إذا أفاد العلم، ايكون متواتر  

 هذا يلزم عليه الدور.
فمتى أعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ قالوا:  أنا ما أعرف أن العدد...، ما فيه عدد محدد،

إذا أفادك العلم، طيب متى يفيدك العلم؟ إذا تم العدد، قبل تمام العدد ما يفيد علم، قالوا: إن 
لوب له كثرة العدد بحيث يبلغ العدد كثرة هذا يلزم عليه الدور، المتواتر من شروطه العدد المط

ويسند إلى  ،يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذب، ويستوي هذا العدد في جميع طبقاته
ن كان جميع  شيء محسوس، يعني الواحد نصف االثنين ما يمكن يقول أحد هذا متواتر، وا 

إنما هو  ،لكنه ال يسند ،ثنينمن وطأ األرض يقول به، ما في أحد إال يقول: الواحد نصف اال
لكنه لم يسند إلى أمر محسوس، يعني أول من قال به  ،استنتاج عقلي مطابق للواقع صحيح
القسمة على غير هذا ...، نعم هو اصطالح مثال  لو كانت ما عندنا أحد أو عدد ينقله ألول ما

لتواتر، باعنه، ونسبته إليه  اليكون خبر   ؛لبلغنا غيرها، لكن ما عندنا من يثبت أول من قال بهذا
ما يقول ابن  اولذا كثير   ؛فاألمور العقلية ال تدخل في هذا الباب، ال مدخل لها في هذا الباب

: االحتماالت العقلية التي ال تستند إلى دليل ال مدخل لها في هذا الفن، -رحمه هللا-حجر 
 هذا الفن.االحتماالت العقلية التي ال تستند إلى دليل ال مدخل لها في 

من شروطه: أن يفيد العلم، هذه نتيجة، لكن متى نعرف أن العدد وصل إلى العدد المطلوب 
ال يمكن  ،يعني مثلما قدمنا أنه ال بد أن يفيدنا العلم، نجد أنفسنا مضطرين لتصديقه ؟للتواتر

ا؛ ولذا يقولون وهو ا ،أن يتطرق االحتمال الثاني أن  :ويقرر أهل العلم لخطأ والكذب، أبد 
المتواتر ال يحتاج إلى نظر في رواته، يعني ما تحتاج أن تنظر في رواته، ولو كان فيهم 
ضعيف، ولو كان فيهم كذاب؛ ألننا ال نعتمد على هذا، ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه ليس 
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من مباحث هذا الفن، لماذا؟ ألن مباحث هذا الفن مبناها على معرفة الراوي والمروي من حيث 
ما ذكرنا اإلشكال أننا  وهذا ليس فيه مجال للرد، فليس من مباحث هذا الفن، مثل ،بول والردالق

ولن نستفيد العلم حتى يبلغ العدد  ،ال نعرف العدد المطلوب للتواتر حتى نستفيد منه العلم
اريني وشارح الكوكب المنير مختصر التحرير المطلوب، قالوا: يلزم على ذلك الدور، السف  

إن العلم لم يحصل به إنما حصل عنده ال به، العلم لم يحصل به، على شان ما يلزم يقول: 
الذين  ،عليه الدور، إنما حصل العلم عنده ال به، وهذا فيه شيء من التأثر بمذهب األشعرية

نما يحصل األثر عندها ال بها، فالري  يقولون: إن األسباب ال تقوى بذاتها على التأثير، وا 
ب ال به، والشبع يحصل عند األكل ال به، هذا تأثر، ومر بنا في درس يحصل عند الشر 

الموطأ في كالم ابن القيم في مفتاح دار السعادة، إن كان اإلخوان يذكرون، أن الشؤم حصل 
، هذا فيه تأثر بمذهب األشاعرة، اعند الزوجة ال بها، وعند الدار ال بها، وعند الفرس ال به

ال هذا قول مما قيل، و يعني  ،لكن كأن ابن القيم ينقله عن غيره قررنا هذا في درس الموطأ، ا 
وتأملنا في المسألة نعم لو  ،األسباب، لكن إذا نظرنا بدقيق النظرفي ابن القيم معروف رأيه 
لقلنا: حصل بها ال عندها، يعني الشؤم في ثالث، يعني يختلف عن  اكانت هذه األمور أسباب  

ي حصل به، والمسبب هو والشرب سبب حصل الشبع به، والر   مسألة الشرب واألكل، األكل 
له التأثير، يعني ما  -جل وعال-، يعني التأثير حاصل بالسبب بجعل هللا -جل وعال-هللا 

ن السبب ال قيمة إوال يقال مثل قول األشاعرة  ،ن السبب مؤثر بذاتهإيقال مثل قول المعتزلة 
يرى بقة األندلس؛ ألن األسباب ما لها قيمة وجودها له، حتى قالوا: إن أعمى الصين يمكن أن 

 مثل عدمها.
إن وقوع  :ونظرنا في كالم ابن القيم هل نقول الثة(())الشؤم في ثإذا نظرنا في حديث: 
مع أن الشؤم منتفي، دلت األدلة على  ، أو هذه الفرسأو هذه الدار ،الضرر مع هذه الزوجة

ن : إسبب في وجود هذا األثر؟ نعم؟ إذن يتجه قولنا ، نعم هل هي))ال عدوى وال طيرة((أنه 
در ال أنها هي السبب، يعني فالن قُ  ،بسكناها ،التأذي والضرر حصل عندها يعني بمجاورتها

ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت  ،هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ ،عليه أنه ينكب نكبات
أو أن هذا مقدر  ،جة أثر في هذه النكباتهل نقول: إن لهذه الزو  ،هذه النكبات في مدة زواجه

إن األثر حصل  :فلذا ال نقول ؛نعم؟ هو مقدر عليه ؟عليه سواء  أخذها الزوجة أو أخذ غيرها
 بها.

 ...طالب:....
 ؟األقوال، ما أنت حاضر الموطأ

 ...طالب:....
 هاه؟ حضر؟
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 ...طالب:....
 ويوم نقرأ كالم ابن القيم؟

 ...طالب:....
ولذلك  ؛تحتاج إلى تأمل ا،القيم مفصل وواضح وجميل، والمسألة يعني دقيقة جد   ال، كالم ابن

ولعل ابن القيم ينقل عن غيره، لكن  ،ن هذا تأثر بقول األشعريةإقررنا في وقتها لمشابهة القول 
 فرق. ه، فيوبين سكنى الدار، وركوب الدابة.... عند التأمل في فرق بين األكل والشرب

 ...طالب:....
دنا عليه في هذا المجلس، لكن عند التأمل هناك فرق بين األكل والشرب وبين سكنى در  حنن

ألنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية ومكتوب عليه  ...، في فرق؛الدار والزواج بالمرأة، وبين
عليه ال بد  ادام مكتوب   أو ينكسر بسبب هذه السيارة، ما ،باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهس

 صل بهذه السيارة أو بغيرها.أن يح
 ...طالب:....

وكأن هذا حكاية  ))الشؤم في ثالثة((لكن بعض الروايات:  ))إن كان((إيه، هذا عند االستثناء 
 الناس يتشاءمون بهذه الثالث إذا حصل لهم شيء. ،ال تقرير حكم شرعي ،لواقع الناس

بأنه أفادنا العلم حتى يبلغ العدد  مع أننا ال نجزم ،إذن ماذا نقول في إفادة المتواتر العلم
ن مثل هذه األمور يمكن مع إفادة العلم، قالوا: إوالعدد المطلوب ال يمكن توافره إال  ؟المطلوب

تنامي هذا العدد مثل نمو  ،أن يرتب بعضها على بعض، يعني تنامي العدد إلى أن يفيدنا العلم
من هذا النوع، تقول: أنا ال أطيق،  ،االنبات، يعني أنت لو قيل لك: هذه خمسة أكواب اشربه

كيف تحكم أنك ال تطيق وأنت ما بعد شربت؟ ألنها جرت العادة أنك ال تطيق مثل هذا، يعني 
ال ال؟ يعني  ب لك صحن لعشرة أنفار اجيأنت ال تدري أنك ال تطيق حتى تشرب، صح وا 

مثل هذه األمور ل، تقول: ال أطيق، أنت أخبرت عن شيء ما بعد صار، لكن ويقال لك: كُ 
ومثل هذا لو  ،ومنها إفادة المتواتر العلم إنما جرت بها العادة من غير نظر إلى عدد معين

قيل لك: اشرب خمسة كيسان، أو خمس علب من المشروبات، قلت: أنا وهللا ال أطيق، طيب 
 تحكم على شيء ما بعد صار؟ هذه أمور يدركها اإلنسان بالعادة والتجربة. لماذاجرب، 

 
 ففـــو  ســـتين رووه.................    ...................كمتن )من ك ب(

 

كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات،  ،رووا هذا الخبر اأكثر من ستين صحابي  
 يعني مما يتعجب منه  "والعجب"

ـــــــــــه للعشـــــــــــره ـــــــــــن روات ـــــــــــأن م  ب
 

 ................................... 
 ج
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كما يقول اتفقوا أو اجتمعوا على رواية هذا الحديث، وهذا متواتر  بالجنة رووا العشرة المبشرين
هذا متواتر يسمونه  فليتبوأ مقعده من النار(( ا))من كذب علي متعمد   أهل العلم لفظ ا ومعن ى

، وهناك التواتر المعنوي الذي سبقت اإلشارة إليه، وهو أن توارد أحاديث كثيرة في الفظي   اتواتر  
سبات عديدة على موضوع واحد، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث الحوض، منا

أحاديث المهدي عند بعضهم أوصلها إلى حد التواتر، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث 
 كلها متواترة. اكثيرة تواترها معنوي، فضائل أبي بكر وعمر، فضائل الصحابة عموم  

ـــــــــــه للعشـــــــــــره ـــــــــــن روات ـــــــــــأن م  ب
 عضـهم.................الشيخ عن ب

 

ــــــــره  ــــــــا مرين فيمــــــــا  ك  وخــــــــ  ب
................................... 

 
 ج

 الشيخ من هو؟
 ...طالب:....

 نعم.
 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا    كقاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا

 

 لشيخ يقول: المراد به ابن الصالح.نعم ا
................................... 

 عن بعضـهم.................الشيخ 
 

ــــــــره  ــــــــا مرين فيمــــــــا  ك  وخــــــــ  ب
................................... 

 
 ج

 وخص بأن منهم العشرة. ،ص بأن رواته بلغوا هذا العددخُ 
 )مســــ  الخفــــا ( وابــــن منــــدة إلــــى    ..........................قلي: بلى

 

، يعني وفيهم العشرة ،ين من الصحابةوقيل: سبع ،مسح الخفين ثبت من طريق أربعين :يقول
  هذا ال يختص بحديث "من كذب".

 ..........................قلــي: بلــى
ـــــــدين( نســـــــبا ـــــــع الي  عشـــــــرتهم )رف

   ج
 ج

 )مســــ  الخفــــا ( وابــــن منــــدة إلــــى 
................................... 

 ج

إنه ممن رواه رفع اليدين حديث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي، ابن منده قال: 
ممن رواه العشرة المبشرين بالجنة، لكن هل المراد به رفع اليدين في الدعاء أو في  ،بالدعاء

 قال عندكم الشارح؟ ماذاالصالة؟ 
 ...طالب:....

هي رفع اليدين عند  التيأو في الصالة  ا،ال ما يلزم خطبة، لكنه رفع اليدين في الدعاء عموم  
 قال الشارح؟  ماذاتكبيرة اإلحرام 
 ...طالب:....

 رفع اليدين، يعني رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت في أجزاء.
 طالب: قال هنا: و كره البخار .



 
 

135 
 

835  
835 

 835 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 هو؟ ما
 ...طالب:....

 ؟ماذارفع اليدين في  ،إيه
 ...طالب:....

 فاهم هذا، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، وأنا أبديت االحتمالين.
 ......طالب:.

 ........دام ما جزم إيه خالص ما
 ...طالب:....

عند و حرام عند الركوع ء، لكن رفع اليدين عند تكبيرة اإلهذا من الدعاء، هذا فرد من أفراد الدعا
 الرفع منه يحتمل.

................................... 
ـــــــدين( نســـــــبا ـــــــع الي  عشـــــــرتهم )رف

   ج
 ج

 إلــى .....................وابــن منــدة 
................................... 

 ج

 )فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء(. :السيوطي له رسالة اسمها
 ..............................نســـــبا

   ج
 ج

ـــــــ باج  ـــــــة مـــــــن ك ـــــــوا عـــــــن ما   ونيف

 

واه من يعني ابن الجوزي قال: اثنين وستين صحابي، وبعضهم قال: إنه زاد على المائة ممن ر 
 الصحابة وعدوهم، بل قالوا: مائة واثنين، بدل اثنين وستين.

 ...طالب:....
لكن أنت لو تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة، نعم، أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث  ،إيه

 كما تتبعوا وبلغت هذه العدة والتتبع سهل اآلن يعني باآلالت يمكن أن.
 ...طالب:....

ألن حتى السيوطي  ؟المانع ما ،م إلى هذا الذي حكموا عليه أنه متواترال، هو إذا بلغت عدته
 نظم المتناثر حكم على حديث وما له سلف.في ما له سلف في بعض األحاديث، 

 ....طالب: لكن لو لم نجعر عدم المتواتر وأبقينا على ا صر.
د أمور نسبية، يعني ؛ ألن بلوغ العداحديث المهدي متنازع في كونه متواتر   ،ممكن ،إيه ممكن

لما ينقدح في ذهنك عن هؤالء  اأنت تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبع  
أو قصر عنها، يعني هذه أمور معروفة عند  ،نهاو ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو د ؛الرواة

 أهل العلم.
 ...طالب:....
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عشرة،  :خمسة، وبعضهم قال :أربعة، وبعضهم قال :أربعة ترى، بعضهم قال :منهم من قال
ألن شهود الزنا أربعة، وخمسة؛ ألن أركان اإلسالم خمسة،  ؛وكلها ما تستند إلى دليل، أربعة
، كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه، يعني المستندات التي سبعين وسبعين؛ ألن أصحاب طالوت

 .اذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطالق  
 ...طالب:....

سير سورة النور من أضواء البيان، ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ تف انظر
باإلجابة عن هذه اإليرادات،  ،باإليرادات ،بالقواعد ،باألدلة ،، بالتفصيل-رحمه هللا-الشنقيطي 

 .يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثله
 ....سبحانك اللهم.
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (49الحافظ العراقي )شرح ألفية 
 (حاديثلفاظ األَ أَ غريب )

 
 عبد الكريم الخضير /الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 ا الج ل واإلكرام.اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

     ي  د  ا  حَ ا َ  ُ  ا  فَ ل  أَ  ب  ي  ر  غَ 
ـــــــــالنَّ وَ  ـــــــــع  مَ  و  أَ  ر  ض  ـــــــــف  َم ل   ل  وَّ أَ ر  خ 

ــــــــتَ ث ــــــــمَّ  ــــــــبَ ع   أبــــــــوى َل  ىَفــــــــتَ اق  وَ  د  ي 
ــــــــ ــــــــ ن  اع  َف ــــــــتَ   َ وَ  ه  ب  ــــــــالظَّن    و  خ   ب
ــــــــــخَ وَ  ــــــــــ ر  ي  ــــــــــا فَ َم ــــــــــ ه  تَ ر  سَّ  د  ار  وَ ال  ب 

ـــــــ ـــــــع   اكَ  َ َك ـــــــر  الت    دَ ن   م  اك  َحـــــــال  وَ ،       م 
 

ـــــ  ـــــر  بَ صـــــنََّف ال   ن  َم ـــــي  ف   بَ ي  ـــــقَ نَ  اَم  او  ل 
ــــــــــــتَ الق   ــــــــــــث ــــــــــــمَّ حَ  يُّ ب   صــــــــــــنََّفا د  م 
ــــــــــغَ  ل  ــــــــــد  قَ ت    َ وَ  ــــــــــأَ  رَ ي   ن   َفـــــــــــال   ر  ه 
ــــــــدُّ كَ  ــــــــدُّ     ب  ال ــــــــ    ان  خَ ال  د  ا   َصــــــــ ن  ب 

ــــــــــ ــــــــــا َ ج  َره  ال  َفسَّ ــــــــــوَ  َم ــــــــــوَ  وَ ه   م  اه 
 

نا محمد وعلى آله نبي ،بارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم و  ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

 ."غريب ألفاُ الحدي ": -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف الناظم 
واالنفراد بالرواية،  عنه، فالغرابة هناك تعني التفرد وهو يختلف عن الغريب الذي سبق الحديث

غريبة التي يشق فهمها من أول وهلة، بل تحتاج وهنا غريب األلفاظ، غريب المتون، األلفاظ ال
هذا غريب ألفاظ المتون، وهناك يعني التفرد بالرواية، ففرق بين هذا  ،إلى مراجعة كتب تشرحها

يفهمه كل من يسمعه، وهنا قد  اوذاك، قد يكون الحديث الغريب الفرد من أوضح األحاديث متن  
أسانيدها وتباينت طرقها فال تالزم بين هذا تكون األلفاظ تحتاج إلى مراجعة ولو استفاضت 

 وهذا.
 ،غريب ألفاظ الحديث المراد به األلفاظ الغامضة في متون األحاديث التي تحتاج إلى مراجعة
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إما للكتب أو ألهل العلم الضابطين المتقنين، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث كما يقول أهل 
لماذا؟ ألن اإلنسان إذا قال برأيه في هذا  ،ري بالتوقيح ،جدير بالتحري  ،جدير بالعناية :العلم
 -عليه الصالة والسالم-فقد يكون قد قال على الرسول  ،المراد من الحديث كذا :وقال ،الباب

بغير علم، فهو على خطر ولو أصاب؛ يعني مثل هذا ال بد فيه من التحري؛ ألنك تخبر عن 
وكان السلف من األئمة يتوقون هذا  ،ه اللفظةوعن مراده بهذ -عليه الصالة والسالم-النبي 
عليه -وما جاء في القول على هللا بغير علم يتناول مثل هذا؛ ألن القول على رسوله  ،النوع

 -عليه الصالة والسالم-كالقول عليه؛ ألنه مبلغ عنه، وأحاديثه وكالمه  -الصالة والسالم
وجاء الوعيد الشديد في حق من قال وحي؛ ألنه ال ينطق عن الهوى، إن هو إال وحي يوحى، 

ذا كان األثر المترتب على القول بالقرآن بالرأي نظيره القول بالرأي بالنسبة  في القرآن برأيه، وا 
، فاألئمة يتوقون ويتحرون في مثل هذا، اإلمام -عليه الصالة والسالم-لما يختص بالنبي 

حديث، والذي يحفظ هذا المقدار أحمد على سعة الرواية عنده حيث كان يحفظ سبعمائة ألف 
جمل في موضع فصل في يندر أن يوجد من ألفاظ الحديث ما يشق عليه فهمه؛ ألنه إذا أُ 

ذا كان اللفظ غريب   في متن آخر، واإلمام أحمد يقول:  افي متن، جاء واضح   اموضع آخر، وا 
معي الذي يحفظ يعني برأيه، وكذلك األص -عليه الصالة والسالم-أنا ال أفسر كالم الرسول 

يقول لما  ،من دواوين العرب ما يحفظ، ويتصور اللغة بمفرداتها كما نتصور األمور البدهية
عليه الصالة -قال: أنا ال أفسر حديث الرسول  ))الجار أحق بصقبه((سئل عن حديث: 

 ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق، يعني الجار المالصق. ،-والسالم
السبعين األلف الذين  -عليه الصالة والسالم-لما ذكر النبي  -عليهمرضوان هللا -والصحابة 

يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب، قال بعضهم: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، وال شك 
أن مثل هذا ال يحتاج إلى توقيف، إذا جيء بحرف الترجي ال يحتاج إلى توقيف؛ ألن اإلنسان 

إنما هو على سبيل البحث بين األقران،  ،-عليه الصالة والسالم- لم يجزم بأن هذا مراد النبي
وقيل: المعنى لعله كذا وقال  ،وعلى هذا لو طرحت آية أو حديث في مجلس بين طالب علم

إن شاء هللا -آخر: ال، لعل المراد كذا، إذا جيء بحرف الترجي فالمرجو أنه ال بأس به 
 ..لجزم يحتاج إلى رجوع.من غير جزم بأن هذا هو المراد، ا -تعالى

بعض المفسرين  وقبلها في التفاسير -شروح الحديث-قد يقول قائل: إننا نجد في كتب الشروح 
يهجم على اللفظ ويفسره بما لم يسبق إليه، وبعض الشراح كذلك، هل نقول: إن هذا قال برأيه؟ 

ث ويقول: معناه وبعض أهل العلم يسأل عن اآلية ويجيب بأن معناها كذا، ويسأل عن الحدي
كذا، هل يدخل في هذا الوعيد؟ نقول: فرق بين شخص له عناية بهذا العلم سواء  كان بالتفسير 

، ومن له سعة وله سعة اطالع على أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ،أو بالحديث
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لديه  ثم بعد ذلك تكونت ،المتنوعة المختلفة المشارب -شروح األحاديث- اطالع في الشروح
عليه الصالة -وكالم رسوله  ،-جل وعال-األهلية، تكونت لديه ملكة يفهم بها كالم هللا 

ن مثل هذا ال يالم، مع أنه إذا تورع أولى، لكن اإلشكال إذا هجم على النصوص مَ  -والسالم
ليس في العير وال في النفير، ليس له أدنى ارتباط بالنصوص، ويقول: القرآن عربي، ونحن 

نقول: ما تفهم عربي، ونحن عرب، نفهم كالمه،  -عليه الصالة والسالم-لرسول ، اربع
فأجاب كالمه، وكم من شخص انبرى لهذه األمور وافتضح، وبعضهم سئل عن معنى آية 

وال أصاب وال  ية مختلف فيها على ثمانية أقوال أو على عشرة أقوال بين المفسرينواآل بقولٍ 
ك ولذل ؛ال ارتباط له بالحديث ،هو خالي الذهن إذا سئل يث يعنيواحد منها، وكذلك الحد

ال يتصدى له إال من جمع بين الخبرة والمعرفة بلغة العرب يقولون: بالنسبة لغريب الحديث: 
ما يكفي، وال يكفي محدث يشرح  ا،ويشرح الحديث أبد   ،والحديث، ما يكفي لغوي يفسر الحديث

لمام باللغة أصحاب الغريب كلهم من أهل اللغة، لكن لهم عناية ولذا  ؛الغريب دون معرفة وا 
بالحديث، لماذا؟ ألن اللفظ في الحديث يأتي وله في اللغة معان كثيرة، له في اللغة معان 
كثيرة، لكن من يطبق المعنى المراد على الحديث؟ قد يكون إذا راجعت لسان العرب أو غيره 

ن الذي يختار القول المناسب من هذه من كتب اللغة تجد لهذه اللفظة عشرة معان، لكن م
األقوال أو المعنى المناسب من هذه المعاني لهذا المتن؟ من الذي يختار؟ الذي يختار من له 

، ولو جمع من اخبرة باللغة صحيح شخص ال معرفة له باللغة ويأتي يفسر ولو كان محدث  
 ان للفظ الواحد عشرة معان،فإذا كبين األمرين،  االحديث ما جمع، لكن ال بد أن يكون جامع  

ما الذي ينزل المعنى المناسب على هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث؟ نعم إذا كان له خبرة 
بمعرفة الحديث يستطيع أن ينزل المعنى المناسب؛ ألنه قد يأتي اللفظ في حديث ويأتي نفس 

هل الحديث له اللفظ في حديث آخر، والمعنى مختلف؛ ألن السياق الذي هو من اختصاص أ 
في فهم المراد،  ادور كبير في تحديد المراد، وكذلك االطالع على أقوال اللغويين له دور أيض  

 فلذا ال يتصدى لهذا النوع إال من جمع بين الفنين.
  ....طالب:....
 ؟ماذايختلف 

  ....طالب:....
 إيه يوجد.
  ....طالب:....

 .نيمن جمع بين األمرين، نقدم من جمع بين األمر 
  ....طالب:....

المحدثون األصل فيهم الرواية، يتفرغون لها، األصل في أهل الحديث  ،شوف يا أخي عندك
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إنما هو من مباحث  ،: الناسخ والمنسوخ ليس من مباحث هذا الفنالرواية، حينما يقولون مثال  
متن يروي األصول، لماذا يقولون مثل هذا؟ ألنهم يفترضون في المحدث أنه ال عالقة له بال

ولذلك يسمونه الصيدلي، واالستنباط شأن الفقيه، هكذا يفترضون، لكن شخص جمع هللا  ؛فقط
ويتعامل مع  ،وصار من التفنن بحيث يستطيع أن يفهم النصوص ،له بين العلوم كلها
 .من وجه، هذا هو المقدم في كل فنالنصوص على أكثر 

 ........ بالجمع بين ا مرين.......طالب: 
عبيدة وعلى األصمعي وعلى فالن وعالن،  بي، يعني هو مقدم على أي أبو عبيد مثال  يعن

 لماذا؟ ألنه محدث مع علمه باللغة، وهذا مثال.
  ....طالب:....

 كيف؟
  ....طالب:....

م همذاهب ،ترى التأثير فيهم واضح ،دعنا من المتأخرين الذين تأثروا بالمذاهب األصلية والفرعية
ينبغي أن  ،رجع إليهاين حتى كتب اللغة التي إ :ذلك نقول في مناسبات كثيرةول ؛أثرت فيهم

 تكون همة طالب العلم إلى المتقدمين الذين لم تؤثر فيهم المذاهب.
  ....طالب:....

 الكالم عليهم، اآلن ما بعد دخلنا في الكتب، ما دخلنا في الكتب. يجئ
 غريب ألفاُ الحدي 

، يعني أول من صنف "لف  أول  "خ  معمر بن المثنى أبو عبيدة،  ""أو معمر بن ُشميل "والنضر"
 في غريب الحديث هل هو النضر بن شميل أو معمر بن المثنى أبو عبيدة؟

 ..........................خلف  أول  
 

ـــــوا  ـــــا نقل ـــــب فيم ـــــن صـــــنف البري  م
 ج

نعم أبو عبيد  عبيد،؟ ثم تال أبو في زمن واحد، فال يدرى أيهما السابق بالتأليفألنهما وجدا 
عمر واألصمعي ر ومَ وبعد أبي عبيدة، ثم أبو عبيد النض، بعد النضر مالقاسم بن سالم بعده

وغيرهم من المتقدمين على أبي عبيدة هؤالء مؤلفاتهم صغيرة، يجمعون بعض المتون المشكلة 
، يعني الذي يعني وهذا شأن بداية التأليف ةألفاظها والغامضة ألفاظها فيفسرونها، كتب صغير 

من يؤلف ال شك أنه يبدأ األمر عنده يسير، ثم بعد ذلك يبني عليه من ل يؤلف في الفن أو 
قد تكبر الكتب عند الثاني والثالث بالنسبة لألول  اويفتح له آفاق   ،يأتي بعده، ويفتح له المجال

ه عند بسبب األول، إما زيادة نظائر على ما ذكر مع الموافقة، أو من أجل أن يرد علي
لماذا؟ ألن الكتب  ،ولذلك تجدون كلما تأخر الزمان زادت الكتب ؛فتزداد حجم الكتب ،المخالفة

القديمة تودع في هذه الكتب المتأخرة، ثم بعد ذلك يضاف إليها من األمثلة والنظائر وغيرها 
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ند مما هو مطلوب في الفن، أو يزيد الحجم بالتصدي للمؤلف المتقدم ع ،بما يزيد به الحجم
 المخالفة.

وأبو عبيد محل ثقة عند الجميع؛ ألنه إضافة إلى كونه من أئمة اللغة سليم  "ثم تلى أبو عبيد"
وهو في الوقت نفسه محدث نظير األئمة المتقدمين من أهل الحديث، فينبغي أن  ،االعتقاد

يعتنى بكتابه، وصار كتابه محل عناية من المتأخرين، صار من جاء يؤلف في غريب 
ديث إنما يدور في فلكه، وكتابه مطبوع ومتداول، لكن ترتيبه يحتاج إلى فهرسة، فالوصول الح

إلى اللفظة التي تريدها تحتاج إلى عناية وكثرة تردد على الكتاب، هذا الذي يجعل مثل هذا 
يد إضافة الكتاب ال يتداوله طالب العلم بكثرة، يلجئون إلى النهاية؛ ألن ترتيبها سهل، أبو عب

 ،ولذلك محل ارتياح من أهل العلم ؛إمام في الحديث، سليم االعتقاد كونه إمام في اللغة إلى
 ولهم عناية في كتابه.

 ،ف في غريب الحديثيعني جاء ابن قتيبة عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، وأل   القتبي"** "واقتفى 
ونقل  ،لحديثواستفاد من أبي عبيد فائدة كبرى، ثم جاء بعده الخطابي وصنف في غريب ا

، وغريب الحديث البن قتيبة اوكتابه مطبوع أيض   ،فزاد حجم كتابه ،وتعقب ورد ،ممن تقدم
، والمؤلفات في غريب الحديث كثيرة ..مطبوع، وأبو عبيد مطبوع، كلها مطبوعة، هذه المؤلفات

لها فيه فعلى طالب العلم أن ينتقي منها؛ ألن الرجوع إليها ك ،ال تكاد تحصى من كثرتها اجد  
بل ابن قتيبة، شيء من الوعورة والعسر، فيعتني بغريب الحديث ألبي عبيد، وما زيد عليه من قَ 

ابي، وابن الجوزي، وعبد الغافر الفارسي، والزمخشري في الفائق، هذه كتب نافعة في والخط  
ها؛ باب الغريب، ثم بعد ذلك النهاية التي جمعت أكثر أو كثير من كتب الغريب؛ لتأخر مؤلف

ألن ابن األثير جمع غريب الحديث من كتب الغريب ومن كتب اللغة، وذكر مصادره ومراجعه 
يعني من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه  ،فكتابه جامع ،في مقدمة الكتاب

ويبني على أساس متين يبدأ بأبي  ،بالنهاية، لكن من أراد أن يؤصل العلم، يؤصل هذا الفن
بخالف ما إذا كان  ايفيده كثير   ،من تاله؛ ألن التدرج في التأليف ينفع طالب العلم عبيد، ثم

ومرة من كذا؛ ألن التدرج في  ،يتخبط، مرة يأخذ من متأخر، ومرة من متقدم، ومرة من كذا
الفن الواحد يفيد طالب العلم، ويجعله ينسب القول لقائله ومنشئه بدقة؛ ألنه قد تنقل من النهاية 

ن كان محل نقد وأنت  ما تدري الكالم لمن، يمكنه ألبي عبيد، ثم تقول: قال في النهاية، وا 
غريب الحديث البن قتيبة،  ،انتقدت ابن األثير، وهو في األصل البن قتيبة وعليه مالحظات

 ،غريب الحديث إلبراهيم الحربي، وطبع منه القسم الخامس ومن أنفع كتب الغريب اهناك أيض  
 ،ابي وابن الجوزي رنا أبو عبيد والزمخشري والنهاية إضافة إلى ابن قتيبة والخط  عرفنا الذي ذك

السرقسطي، لكنه مات لم يكمله، فأكمله  الدالئل من أنفع كتب الغريب الدالئل لقاسم بن ثابت
أبوه ثابت، يعني على خالف العادة، العادة أن الولد هو الذي يكمل كتاب األب، لكن األب 
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واسمه الدالئل، وطبع قسم منه، أظن في ثالثة  ،ابنه فأكمل كتاب ابنه تأخرت وفاته عن
 مجلدات.

هذه من أهم كتب الغريب، وطالب العلم الذي يريد أن يعتمد على نفسه في هذا العلم يجمع 
له، لكن بين هذه الكتب، لماذا؟ ألنه قد يقع إذا كان اعتمد على كتاب واحد فيه خطأ وال يتنبه 

واتفقوا عليه هذا ما فيه إشكال،  اب نعم إذا تتابعوا على نقل معن ىثر من كتلو كان عنده أك
يضاف إلى كتب الغريب  امثل هذا، وأيض   الكن إذا ذكره واحد ثم انتقده الثاني يفتح لك أبواب  

كتب اللغة، ومن أهمها الصحاح للجوهري ومتقدم، والتهذيب لألزهري والمحكم البن سيده، 
العروس والقاموس وغيرها من كتب المتأخرين؛ ألنها جمعت أكثر الكتب، ولسان العرب وتاج 

 لكن ينقل منها بحذر، لماذا؟ ألنها تأثرت بالمذاهب، أعني كتب المتأخرين.
يعني اهتم به، اهتم به ذا النوع من أنواع علوم الحديث، لماذا؟ ألنك إذا لم تفهم  "فاعن به"

فظ إذا لم تفهمه سهل أن يتصحف عندك، وسهل أن والل ؟اللفظ كيف تستطيع أن تستنبط منه
؛ ألنك ما فهمت اللفظة، فأنت إذا لم تفهم معناها يعني إذا سمعتها من شخص اف  تقلد مصح   

 لكن إذا عرفت معناها تحرر لك لفظها. ؟تثق به قلدته في لفظها، لكن ما تدري ويش معناها
 بــــــــــالظن   فــــــــــاعن بــــــــــه و  تخــــــــــ 

 

 ................................... 
 

يعني أنت إذا غلب على ظنك أن هذا المعنى المراد من هذا اللفظ من الحديث النبوي أو من 
، فال في الظن -صلى هللا عليه وسلم-القرآن الكريم فأنت تجرؤ على كالم هللا وكالم رسوله 

ذين مراجعة في الكتب، ومراجعة أهل المعرفة واالختصاص، البد من المراجعة، ال بد من 
 رفوا بالدقة والتثبت والتحري.عُ 

 بــــــــــالظن   فــــــــــاعن بــــــــــه و  تخــــــــــ 
 

 و  تقلــــــــــد غيــــــــــر أهــــــــــر الفــــــــــن   
 

ال يد له في  اأو عن لفظ غريب، أو تسأل شخص   ،من الرواة عن راوٍ  مثال   األنك تسأل فقيه  
وبما ال أصل له، يعني بعض الناس لو تسأله ولو  ،هذا الفن قد يفتيك بما ال يدل عليه دليل

رد ما يسمع يقول: يعني مج ه[( سورة طا21)] َوَأه اُّ ب َها َعَلى َغَنم ي{}من طالب العلم،  كان
ال يسار   اعلى شان يمشون، ويطردهم يمين   نبغي نهش عليها ، وهذا الكالم ليس بصحيح، ما اوا 

نما المراد أنه يهش بها يعني يضرب :قال  أهش بها غنمي، وال قال بهذا أحد من أهل العلم، وا 
 بها الشجر ليتساقط ما فيها لتأكله الغنم.

إن بعض األلفاظ التي تتبادر إلى الذهن ليست هي المرادة، كثير هذا في القرآن  :قوليعني ن
-جل وعال-لقوله  ؛وفي السنة النبوية، يعني بعض الناس يرى ترجيح التأخر في الحج ،الكريم

وا  َّللا َ ف ي َأيَّ }، ل َمن  اتََّقى{}:  ر  ك  َر َوا   ه  َوَمن َتَأخَّ ن  َفَ  إ ث َم َعَلي  َمي  َر ف ي َيو  وَداي  َفَمن َتَعجَّ ام  مَّع د 
ه  ل َمن  اتََّقى{   ،ظن أن التقوى للتأخر، مع أن التقوى للجميع ة[( سورة البقر 103)]َف  إ ث َم َعَلي 
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 ،-الصالة والسالم عليه-واآلية ال يؤخذ منها ترجيح التأخر على التقدم، إنما يؤخذ من فعله 
-والتقوى مطلوبة للجميع لرفع اإلثم عمن تقدم وعمن تأخر، فيكون معنى اآلية هو معنى قوله 

فمثل ))من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه(( : -عليه الصالة والسالم
 هذا يحتاج إلى تأن، العجلة ما تفيد في مثل هذا.

.................................... 
 وخيــــــــــر مــــــــــا فســــــــــرته بـــــــــــالوارد  

 

 و  تقلــــــــــد غيــــــــــر أهــــــــــر الفــــــــــن   
................................... 

 

في حديث آخر، كما أن أولى  امفسر   الكنه يأتي واضح   ،في حديث األنه قد يأتي اللفظ مستغلق  
ته بالوارد؛ ألنك ما يفسر به القرآن القرآن، وكذلك أولى ما تفسر به السنة السنة، وخير ما فسر 

ما يقولون:  اولذا كثير   ؛إذا فسرته بقول قائله برئت من عهدته، والمتكلم أعرف الناس بكالمه
ذا كان  ادائم   "وأهل مكة أدرى بشعابها"، "ب الدار أعرف بما في الداررَ " يقولون مثل هذا، وا 

ون المعصورة أو النظم، للماتن شرح على هذا المتن فإنه يكون أولى ما يعتنى به، ال سيما المت
هذا إذا كان للمؤلف شرح فهو أولى ما يعتنى به، وبعض الشراح اآلخرين قد ينازعون صاحب 

وابن شهاب : "المتن إذا شرح، قد ينازعونه في فهم كالمه، يعني تقدم لنا في أصح األسانيد
يعني بالسند، نعم،  ، قال السخاوي: ال، بهيعني بالحديث "به"نعم قال الحافظ العراقي:  "عنه به

ني بالحديث، قال السخاوي: يع قال الحافظ العراقي: به يقول..،الناظم  "وابن شهاب عنه به"
الناظم يقول: بالحديث، والسخاوي يقول: ال،  "وابن شهاب عنه بهال، به يعني بالسند، نعم، "

ي في مثل هذه باإلسناد، طيب هذا كالمي، أنت تبي توضح لي كالمي؟ يعني قد ينتقد السخاو 
 "به"الجرأة، لكن علة السخاوي أن البحث هنا ليس في األحاديث إنما هو في أصح األسانيد، 

يعني باإلسناد، ليس بالحديث، يعني هل يوافق على مثل هذا؟ أو نقول: رب الدار أدرى بما 
و هل تقول: شرح المصنف أ وقيل لك: أيها أفضل: شروح األلفية؟فيها؟ وحينئٍذ إذا سئلت 

 شرح السخاوي؟
ــــــــــالوارد   ــــــــــا فســــــــــرته ب ــــــــــر م  وخي

 

 ................................... 
 

يعني ألنه كالم المتكلم نفسه، قد يتكلم اإلنسان بكالم قد تخونه العبارة، أو قد تقصر عبارته 
عن بيان معناه، ثم يأتي من يوضحه لغيره ممن تسعفه العبارة، هذا موجود، لكن األصل أن 

في أهل مكة أدرى بشعابها، يعني مثلما قال النووي  :يكررون  ،عرف، وكما يقولون المتكلم أ 
ويقال: بكسرها والفتح أفصح وأكثر  ،، وأصر(الكرماني) ضبط الكرماني قال: بفتح الكاف

من الرواة منسوب إلى هذه البلدة قال: كرمان بكسر  ثم جاء الكرماني قال في نسبة راوٍ وأشهر، 
ن قال الن  ،ووي بفتحها وأهل مكة أدرى بشعابها، يعني حصل من بعض المتعجلينالكاف وا 

ال واحد منهم: أنا مشاهد يعني أنا حضرتها، كل واحد يعرف بنفسه، قوهذه من الطرائف، 
وذكر اسمه، ورد عليه واحد من الحاضرين، لكن الخالف في الضبط ما هو  فالن ابن فالن
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كيف ترد على  ..،صحيحة، لكن الكالم يعنييعني لو سبق لسانه إلى كلمة غير  ..،بفي
نه خير ما : إيعني هذه طرائف تحصل في مثل هذا، ومثل ما قلنا ..،صاحب االسم وأنت

، ال نقول هذا في الكتاب والسنة، يعني ..، وهذا مطرد، إال أنه قد تقصر عبارةفسرته بالوارد  
من مائة صفحة  ه بدال  شرح مختصر  -صاحب المختصر-في كالم البشر، يعني لو أن خليل 

خمسمائة صفحة، لكن جاء شخص شرحه بألف صفحة، بكالم أوضح وأسهل، هل في يشرحه 
نقول: إن شرح خليل أفضل من شرح هذا المتأخر، يعني مثل ما قلنا بالنسبة لشرح المؤلف 
وشرح السخاوي بالنسبة لأللفية، شرح السخاوي أفضل بكثير، ال سيما وأن شرح المؤلف يكاد 

السخاوي أفهم وأعرف وأدرى بما أن في شرح السخاوي، وليس هذا من باب  اكون مستوعب  ي
 يقوله الناظم نفسه، هذه أمور تقدر بقدرها.
ــــــــــالوارد   ــــــــــا فســــــــــرته ب ــــــــــر م  وخي

 

ــــــــن صــــــــا د    ــــــــدخان  ب ــــــــد  بال  كال
 

فقال: الدخ، يعني جاء بيانه في  ((ابئ  ))خبأت لك خَ قال له:  -عليه الصالة والسالم-النبي 
-عليه الصالة والسالم-وأن المراد به الدخان، أن المراد به الدخان، فقال النبي  ،وايات أخرى ر 
يعني قدر الكهان الذين يخطفون من الكلمة بعضها، الكاهن قد  ))اخسأ فلن تعدو قدرك((: 

فصار هذا ديدن لهم،  ،ما يكمل الكلمة خشية أن يدركه شهاب ،يختطف بعض الكلمة
كما جاء في الخبر، فقال: الدخ،  ،ة ويقرونها في أذن وليهم قر الدجاجيخطفون بعض الكلم

الدخان ال سيما وقد تال:  -عليه الصالة والسالم-بالدخان، جاء في متن آخر أن مراد النبي 
{} َخان  مُّب ين  َماء ب د  َم َتأ ت ي السَّ  -عليه السالم-وقال بعضهم: أن عيسى  ن[( سورة الدخا20)] َيو 

 جال على جبل يقال له: جبل الدخان.يقتل الد
 ...................................  ك اك عند الترم  .................

  ؟يعني جاء تفسير الدخ بالدخان عند الترمذي، لكن ماذا عن الحاكم أبي عبد هللا
 فســــــــــره الجمــــــــــا  وهــــــــــو واهــــــــــم      ............................والحاكم  

 

خ هو الجماع، لماذا؟ ألنه سأل عنه من ال عناية له قال: بضم الدال وفتحها الدَّ قال: الدخ، ي
 :-رضي هللا عنه-وال بالحديث، فقال: الدخ والزخ هو الجماع، وذكروا بيت علي  ،باللغة

اااااااااا  ةطااااااااااوبى لماااااااااان كاناااااااااات لااااااااااه مزخ 
 يزخهااااااااااااااااااااا ثاااااااااااااااااااام ينااااااااااااااااااااام الفخااااااااااااااااااااة    

 ج

ة العرب؛ ألنه ال يوجد في لغة ال عناية له بلغ ،شوف لما سأل شخص ما له عناية بالعلم
 ولذا قال: ؛العرب أن الدخ بمعنى الجماع، والحديث جاء تفسيره في حديث آخر بالدخان

 فســــــــــره الجمــــــــــا  وهــــــــــو واهــــــــــم      ............................والحاكم  
 

الشروح، شروح كتب السنة، يعني كما أن  :مما يفيد في شرح وبيان غريب ألفاظ الحديث
عليه -شروح الحديث تفيد في فهم كالم النبي  ،-جل وعال-تفيد في فهم كالم هللا  التفاسير
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ومزايا كل  ،وأهم هذه الشروح ،، وال حاجة وال داعي إلى أن نذكر هذه الشروح-الصالة والسالم
وصار الناس  ،قبل عشر سنوات ،ناها قبل سنينييعني ألق ،شرح؛ ألن هذا فيه أشرطة كفتنا

مزايا كل شرح يرجع إليها، ويذكرون أنهم استفادوا منها، فمن أراد هذه الشروح و  ،يتداولونها
أو مقارنة بين شروح الكتب الستة، على كل حال هذا  ؟)مناهج شروح الكتب الستة( نعمسميت 
 ، لكن التسمية ليست من عندي، هذه التسمية ليست من عندي....رد على

  ....طالب:....
 يحفظ.لم من حفظ حجة على من 

  ....طالب:....
يمكن ما يلقى، يسأل  ..،، ال، ال كالم طيب؛ ألنه يروح يسأل عن مناهج كتباجزاك هللا خير  

واألصل في الدورة أظنها عنوانها  ،التسجيالت مع أنها اشتهرت بهذا يعني، اشتهرت بهذا
ال فاألصل هي مناهج يعن ،مقارنة بين شروح الكتب الستة ي، يعني فسميت بهذا االسم، وا 

 باختصار حسب ما أسعف به الوقت؛ ألن المدة أسبوع.
  ....طالب:....

 والسخاوي بالسند.
  ....طالب:....

ال، ال الحديث يقصد به المتن، ما فيه إال أنهم جعلوا الحديث يدور على اختالف صحابيه، 
ي من وهذا حديث باعتبار أنه مرو  ،فيجعلون هذا حديث؛ ألنه مروي من طريق أبي هريرة

 .طريق ابن عمر مثال  
  ...طالب:....

 كيف؟
  ...طالب:....

ن المعنى ما يتحدث : إعليه، إذا قلنا ابالمعنى العام بمعنى ما يتحدث به، يشمل الترجمة أيض  
 به توسعنا، نعم.

  ر  سَ ل  سَ م  ال  
ي     ر  َســــــــل  سَ م   َحــــــــد   ادَ ارَ وَ ا َتــــــــَمــــــــ ال 
ــ ــلَ  ا   َح ــأو  وَ  م  ه  ــفَ  و  أ اف  ص  ــَند   َوص   َس
ـــــــــــقَ وَ  ـــــــــــى ه  م  س  ـــــــــــان   إل ـــــــــــر   َثَم  م ث 
ـــــم  وَ  ـــــنَ  و      ه  ن  ـــــقَ ب      ق  ل   ع  ط  ـــــالس    ه  لَ س 

 

ــــــــــف    ــــــــــرُّ  ه  ي  ــــــــــوَ  اة  وَ ال ــــــــــوَ فَ  اد  اح   ادَ اح 
ــــــــكَ  ــــــــك   ل  و  َق ــــــــم  ل  ه  ــــــــتَّ افَ  ي  ع  م  : َس  د  َح
ـــــــــا يَ َمـــــــــلَّ قَ وَ  ـــــــــح  يَ  اف  ع  َضـــــــــ م  لَ س   ر  ص 
ـــــــــــــــكَ  ل يَّ ـــــــــــــــبَ وَ  ة  أوَّ  ه  لَ َصـــــــــــــــوَ  و  ع 

 

 : -الىتع رحمه هللا-نعم يقول الناظم 
 "المسلسر"
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واالتفاق على وصف أو حال أو هيئة قولية أو  لتسلسل وهو التتابعمأخوذ من ا :المسلسل
ث أو إما هيئة محد    يف على شيء من المتن بعض األحوالإذا تسلسل السند أو أض ،فعلية

 .ث فهذا يسمونه مسلسال  مكان أو زمان تسلسلوا عليه، أو صفة محد   
فظ ما يحتف بالخبر مما يتعلق في الضبط، إذا حُ  ااإلسناد، يفيد أيض   يفيد في مسألة اتصال

لكنه  ،بإسناده أو متنه دل على أن هذا الخبر محفوظ، وهذا األصل من التسلسل في البداية
ذا ى التسلسل صار على حساب الصحة؛ ولوحرص الناس عل ،مع األسف لما طال الزمان

إلى المناهل، السلسلة في األحاديث المسلسلة كثير من المسلسالت ال تثبت، ولو رجعت 
ال تثبت، كل هذا من أجل الحفاظ على هذا التسلسل،  ،وجدت أن أكثر ما فيه أحاديث واهية

وهذا الحفاظ على هذا التسلسل عاقهم عن تحصيل هذه األحاديث بأسانيد أصح وأنظف، 
وصف؛ ألن اسمه محمد فتجدهم يحرصون على الرواية عن هذا الراوي؛ ألنه اتصف بهذا ال

، والسند كله من المحمدين، أو ألنه فقيه، والسند كله فقهاء، أو ألنه فعل هذا الفعل الذي مثال  
ن لم يكن ممن يثبت خبره.  تتابع الرواة عليه، وا 

 ...................................    مسلســــــــر الحــــــــدي  مــــــــا تــــــــواردا
 

 يعني تتابع.
................................... 

 

 حــــــــــداافو  افيــــــــــه الــــــــــرواة واحــــــــــد   
 ج

ثم  -عليه الصالة والسالم-من األصل الذي هو الرسول  ايعني واحد تلو اآلخر، يعني بدء  
أن يوجد، ندر أن يوجد إسناد يتتابع  وقلَّ  ،الصحابي ثم التابعي إلى آخر من يرويه، يتسلسلون 

يعني تسلسل هذا؛ ألن  ))إني أحبك((: فيه هذا التسلسل من أوله إلى آخره، يعني حديث معاذ
وتتابعوا عليها، لكن أشهر حديث في المسلسالت  -عليه الصالة والسالم-الكلمة قالها النبي 

هذا أشهر األحاديث المسلسلة، لكن  ))الراحمون يرحمهم الرحمن((حديث المسلسل باألولية: 
: أول حديث سمعته منه، لكن الصحيح أن التسلسل في األخير ماشي إلى يومنا هذا وهو يقول

سل إال بطرق ال تثبت، هذا التسلسل ينقطع عند سفيان، يعني في طبقتين أو ثالث ما في تسل
 ليست صحيحة.

 لهـــم أو وصـــف مـــتن أو ســـند حـــا   
 

 .................................... 
 

 .يوصف المتن أو يوصف السند
.................................... 

 

 ول كلهــــــــم: ســــــــمعي فاتحــــــــدكقــــــــ 
 

سمعت  ،يعني سواء  كان بأسماء الرواة أو بأوصافهم أو بصيغ األداء كلهم يقول: قال فالن
، قال: سمعت، إلى آخره، أو حدثنا فالن قال: حدثنا فالن، إلى آخره، ا، قال: سمعت فالن  افالن  

 العنعنة عن فالن عن فالن عن فالن.أو مسلسل ب
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.................................... 
 

 كقــــــــول كلهــــــــم: ســــــــمعي فاتحــــــــد 
 

 يعني اإلسناد من أوله إلى آخره مسلسل.
وال تجد الشراح يشيرون  ،في صحيح مسلم في آخره حديث فيه صيغة أداء نادرة ومتسلسلة

 ..إليها، إال أنها قد انقطعت في اآلخر.
  ...طالب:....

وهكذا، هذا في صحيح مسلم، هي  لى فالنن، قال: حدثنا فالن، رده إحدثنا فالن رده إلى فال
 من صيغ األداء النادرة.

  ...طالب:....
على كل حال هو مثاله موجود في صحيح مسلم، حدثنا  وهخلوه،  ،بحثهعاد يتعبنا الظاهر 

 ، أظنه في الفتن....فالن قال: رده إلى فالن
................................... 
ـــــــــــى ثمـــــــــــان مثـــــــــــر    وقســـــــــــمه إل

 ج

 ل كلهــــــــم: ســــــــمعي فاتحــــــــدكقــــــــو 
................................... 

 

ما يسمي األمثلة أنواع، فظن ابن الصالح أن القسمة  اكثير   ،وأمثلة ثمانية اذكر الحاكم أنواع  
حاصرة، وهي في الحقيقة أمثال، أمثلة للمسلسل، وليست حاصرة بمعنى أنه ال يمكن الزيادة 

 عليها.
الحاكم إنما هي  من كالم افهم   ،ثمانية أقسام كما زعم ابن الصالحوقسمه إلى ثمان، يعني 

 مثل، يعني أمثلة.
 يحصـــــــــر   اوقلمـــــــــا يســـــــــلم ضـــــــــعف    ...................................

 ج

 اسالم   ايعني إذا بحثت عن حديث مسلسل من أوله إلى آخره يندر أن تجد من هذا النوع حديث  
 ا شاهدة.عف، والكتب المؤلفة في هذمن الض

................................... 

 ومنـــــه  و نقـــــ  بقطـــــع السلســـــله

 

 يحصــــــر   اوقــــــر مــــــا يســــــلم ضــــــعف   
................................... 

 ج

إلى يومنا هذا، نعم إلى يومنا موجود،  -عليه الصالة والسالم-يعني ما تسلسل من النبي 
 ....لكنه

 ؟وجدته
ني أول من قال: وهو أول حديث سمعته سفيان، وما بعده ما في لكنه ينقطع عند سفيان، يع

مسلسل إال إلى  :أول حديث سمعته، فهل يمكن أن يقال: هذا مسلسل؟ ما يمكن أن يقال
 سفيان، يعني بالتقييد.

ـــــــــــــــو وصـــــــــــــــله    ومنـــــه  و نقـــــ  بقطـــــع السلســـــله ـــــــــــــــة  وبع  كأولي
 ج

ال يثبت، يعني من  -ة والسالمعليه الصال-هذا الوصل إلى النبي  بعض وصله لكنه ال يثبت
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، حدثني و األحوال الفعلي ، فلما حدثني اقبض لحيته، حدثني قائم  ة يعني قبض اللحية مثال 
تبسم، هذه موجودة في األحاديث المسلسلة، وهللا إني ألحبك، كلهم قالوا هذا، وقبض لحيته 

  .القوليةالفعلية و باألحوال  ))آمنت بالقدر خيره وشره((وقال: 
من أن  لح هذا العلم، ومع األسف أنها بدال  كل حال مثل هذه األمور إنما هي من مُ  على

للتساهل في نقل الخبر، بحيث ينقل عن  اتكون داللة على ضبط الرواة للخبر صارت سبب  
 طريق من ال يثبت الخبر به.

 اقرأ الناسخ والمنسوخ.
 ما لقيته؟
  ...طالب:....

 سم.
 .-إن شاء هللا-شاء هللا نحضره الدرس القادم إن  اقرأ الناسخ والمنسوخ،

 أحسن هللا إليك.
    و  س  ن  مَ ال  وَ  خ  اس  النَّ 
ـــلنَّ اَ وَ  ـــرَ  خ  س  ـــ ع  ف  ـــال    ار  الشَّ ـــ اب َ سَّ  ن  م 
ـــــــتَ ع  ي   ن  أَ  ـــــــَن ـــــــوَ  ه  ى ب  ـــــــ انَ َك  يع  اف  الشَّ
ــــــ و  أَ  ب  اح  َصــــــ و  أَ  ــــــ  َ ر  ع   َأو   خ  ي  ار  التَّ
ـــــــالنَّ   َ  ا   َمـــــــج  اإل   ةَ َلـــــــ َ دَ   ه  ب ـــــــ خَ س 

 

ـــــــــكَ ح  أَ   ـــــــــ َ ب   ه  ام  ـــــــــوَ     ح  ـــــــــقَ  وَ ه    ن  م 
ـــــــــل  ا ع   َ  ـــــــــ ث ـــــــــمَّ  ه  م  ـــــــــنَ ب      ار      الشَّ
ــــــــج  أ   ــــــــر  تَ  عَ م  ــــــــ اك  ــــــــنَ  انَ َب  او  أَ رَ وَ  خ  س 
ــــــــــقَ ال  كَ  ــــــــــ ر  ت  ــــــــــاب  ي رَ ف  ــــــــــر   ة  َع  ه  ب  ب ش 

 

 في هذا النوع من أنواع علوم الحديث: :-تعالى رحمه هللا-نعم يقول المؤلف 
ؤكدون على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ سواء  كان في وأهل العلم ي "الناسخ والمنسو "

وال يدري هل هو  ،القرآن أو في السنة؛ ألن من أراد العمل بالنص قد يعمل به بمجرد سماعه
ولذا يقول الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا  ؛قد يعمل بنص منسوخ ؟منسوخ أو محكم

-من منسوخه، وقف علي بن أبي طالب  -صلى هللا عليه وسلم-ناسخ حديث رسول هللا 
ٍ  -رضي هللا عنه فقال له: "أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت  على قاص 

والمثال الذي نذكره في اجتهاد بعض  ،صحيح؛ ألنه قد يدل الناس على عمل منسوخ وأهلكت"
األمر بقتل الكالب، باب  :طالب العلم قبل األهلية أنه وجد من طالب العلم الصغار من قرأ

باب نسخ األمر  :ثم أخذ المسدس وليلة كاملة يبحث عن الكالب ويقتل، لما جاء درس الغد
ية األهمية للمتفقه، بقتل الكالب، يعني معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم من المتأخر في غا

ا؛ لئال  تعمل بخبر رفع حكمه. مهم جد 
الحكم، والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب آخر والمنسوخ هو مرفوع  ،الناسخ هو الرافع
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سخ باإلجماع ولذا إذا قيل: هذا الحكم نُ  اخ عنه، فالنسخ من خصائص النصوص؛شرعي متر 
ن لم نطلع عليه؛ ألن النسخ من خصائص  ،فمعناه أن اإلجماع دل على وجود ناسخ وا 

عة وال أمة وال، الحكم ال واحد وال مجمو  اشرعي   اوال أحد يستطيع أن يرفع حكم   ،النصوص
 الشرعي ال يرفعه إال من شرعه.

نص الكتاب والسنة،  طيب حينما يقول بعض األصوليين: إن اإلجماع مقدم على النص،
، وتأويال   ا، بخالف النص، يحتمل نسخ  وال تأويال   ايعللون هذا بأن اإلجماع ال يحتمل نسخ  

بها،  العمل بها، أجمعوا على ترك العملهناك أحاديث ذكر أهل العلم أنهم أجمعوا على ترك 
يتصرفون من أنفسهم أو أن إجماعهم دل على وجود ناسخ؟ فعلى هذا تقديم اإلجماع  ما معنى

نما تقديم للدليل الذي اعتمد عليه هذا اإلجماع؛ ألن اإلجماع ال بد أن  ليس بتقديم له لذاته، وا 
علل الجامع: ليس في كتابي مما  في -رحمه هللا-يعتمد على نص، وحينما يقول الترمذي 

وال " :وفي رواية ،أجمع على ترك العمل به إال حديث الجمع بالمدينة من غير خوف وال مطر
ا قتل الشاربح "سفر  وستأتي اإلشارة إليه. ديث ابن عباس، وأيض 
نه أجمع على ترك : إقال بعض أهل العلم ..، الحافظ ابن رجب أضاف أحاديثجمعإذا أُ 

 أضاف أحاديث. ا، وغيره أيض  العمل بها
جمع على عدم العمل بها هذه وأُ  ،هذه المسائل التي فيها أحاديث ثبتت بنصوص صحيحة

دليل الذي اعتمد عليه اإلجماع، وتوسع بعضهم قال: الالعمل إنما حصل بدليل هذا اإلجماع، 
 مخالف.جمع على ترك العمل به كما سيأتي في قتل المدمن، والخالف منقوض بوجود الأُ 

 : -رحمه هللا-يقول 
 ...................................  والنسخ رفع الشار ...............

}َأم  : -جل وعال-إال هللا  اشرعي   ايعني من خصائص النصوص ما يستطيع أحد أن يرفع حكم  
ين  َما َلم  َيأ َ ن ب ه  َّللاَّ { َن الد   َرَكاء َشَرع وا َله م م   ما في إال بإذن هللا،  [( سورة الشورى 12)] َله م  ش 

 نعم؟
 ........طالب:

جمع، بحثنا فلم نجد، خالص يسلمون، أُ  ،قد يمشي على هذا جيل من الناسهذه مسائل نسبية 
 ق شخص بكتاب ليس بمظنة ويجد الناسخ.وقد يوفَّ 

 ....طالب: معناه أن المستند عليه.
 ال، قد ال تقف عليه.

  ...طالب:....
ودليلها فيه غموض، والسبب في هذا التساهل في نقل  ئل قالوا: أجمعوا عليهافي مساال، 

ولذا اإلمام أحمد في رواية قوية عنه أنه ال إجماع بعد الصحابة، الناس تفرقوا ما  ؛اإلجماع
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وحظ عليه على يمكن ضبط أقوالهم، وتساهل كثير ممن ينقل اإلجماع، ابن المنذر يعني لُ 
ابن القطان وغيرهم ممن يعتني بنقل اإلجماع،  ،بن عبد البر، ابن قدامةبعض إجماعاته، ا

وقد ينقل الخالف،  ال  عن النووي الذي ينقل اإلجماعتجد بعض اإلجماعات مخرومة، فض
نعم، قد ينقل الخالف بعد أن نقل اإلجماع، وقد ينقل اإلجماع في مسألة ما والخالف ظاهر 

وقد يكون الخالف في كتاب قد يخفى على كثير من في كتاب متداول بين الناس كلهم، 
لما يقول: أجمع العلماء على أن صالة الكسوف سنة، وأبو عوانة في  طالب العلم، فمثال  
وجوب صالة الكسوف، وحينما يقول النووي: أجمع العلماء على أن  :صحيحه يقول: باب

لكن ال شك أن هذه وجوب عيادة المريض،  :عيادة المريض سنة، والبخاري يقول: باب
ن كانت غير ملزمة في الجملة-الدعاوى لإلجماع  إال أنها تجعل طالب العلم يتوقف،  -وا 

صرح في نيل  -رحمه هللا-، لكن الشوكاني اويهاب مثل هذا النقل، نعم حتى يجد مخالف  
تجعل  دعاوى اإلجماع التي ينقلها فالن وفالن وفالن األوطار في أكثر من موضع قال:

، ومخالف ممن االعلم ال يهاب اإلجماع، نقول: ال بد من هيبة اإلجماع حتى نجد مخالف  طالب 
مسألة اتفاق األئمة األربعة على قول مع جميع  ايعتد بقوله من أهل العلم، و ذكرنا مرار  

أتباعهم، مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم وال بمنزلة بعض أتباعهم، هذا ال شك أنه يوجد 
قول هيبة، ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح؛ ألنه في كثير من المسائل لمثل هذا ال

مع أن الظاهرية  ،تجد األئمة األربعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذا
، ومع ذلك األئمة كلهم على هذا اينصون على التحريم أو على الوجوب، يعني ما وجدنا صارف  

مذهب أو شيء، يعني إذا وجد رواية في مذهب من المذاهب  وأتباعهم ما وجد رواية في
المعتبرة أمر سهل يعني، تخرج عن البقية، لكن ما وجد لهم وال رواية وال واحد من أتباعهم 

م في المسألة هو النص، كَ المعتبرين خالف ال شك أن لمثل هذا القول هيبة، ويبقى أن الحَ 
ال يتعجل في مثل هذه المسائل؛ لئال تكثر الشذوذ الحكم هو النص، لكن يبقى أن طالب العلم 

 في أقواله.
  ...طالب:....

، لكن بحثت فيما بين يديك اسبب مثل هذا القصور أو التقصير، النص ال بد أن يكون موجود  
، ذا ما وجدت، في مظانه ما وجدت شيئ اوك ، وسألتمن المراجع قلت: وهللا ما وجدت، وكلفت

 ود نص يعتمد عليه هذا اإلجماع.نحن نقول: ال بد من وج
طالب: اإلشكال يا شيخ قضية مخالفة وجود اإلجما ، قد يوجد اإلجما  لكن اإلشكال في 

 هر هو صحي    هر هو ثابي  انضبا  مخالفة اإلجما  هر هو ش و 
 ،مسائل اإلجماع ترى فيها إشكال كبير، يعني اإلجماع بعد الخالف، اشتراط انقراض العصر



 
  

852 

 802 شرح ألفية احلافظ العراقي

مسألة خالفية بين أهل العلم تجعل في المسألة مجال للنظر، على كل حال مسائل  اهذا أيض  
ولذا يقولون: إن مثل هذا المبحث أصولي، حتى  ؛اإلجماع مبحوثة ومستوفاة في كتب األصول

، ال من مباحث علوم الحديث؛ ألن هذا من شأن الفقيه، االناسخ والمنسوخ يجعلونه أصولي  
بال فقه خلل  االمحدث الذي هو مجرد راوية، لكن ال شك أن حديث  المستنبط، ال من شأن 

قه بدون حديث شلل، يعني إذا كان ذاك خلل فهذا ونقص؛ ألن االستنباط هو الغاية، نعم، وف  
أن نصف فقيه شلل، يعني يوجد فقيه بدون حديث؟ هم يفصلون بين األمرين، لكن هل يمكن 

ما عنده نصوص؟ يعني في  يفقهه في الدين(( اخير   ))من يرد هللا بهحقيقي داخل في حديث: 
تصرفات أهل العلم وانتقاداتهم لبعض األمور يفصلون بين الفقه والحديث، فيجعلون هذا 
صيدلي وهذا طبيب، هذا يركب األدوية وهذا يعالج، وهذا قد يوجد، لكن ينازع في كون هذا 

وهو ال يفهم الحديث، هذا محدث  وهو ما عنده نصوص يعتمد عليها، وينازع في كون  افقيه  
 قال:

 أحكامــه ب حــ .....................    والنســـخ رفـــع الشـــار  الســـاب  مـــن
 
 ج

َعَر َّللا   َله نَّ  :رفع ما هو بانتهاء مدة؛ ألن النص قد يكون له أمد ي  َأو  َيج  }َحتََّى َيَتَوفَّاه نَّ ال َمو 
خذوا عني قد جعل هللا  ،))خذوا عنيدة بن الصامت: في حديث عبا [( سورة النساء25)]{ َسب ي   

ال بيان؟ ألن هذه مدة تنتهي عندها، طيب رفع الجزية ثابتة  ((لهن سبيال   هل هذا نسخ وا 
إال ما يقبل  ،يضع الجزية -عليه السالم-بالقرآن، ومع ذلك إذا جاء عيسى  ،بالدليل القطعي

 ولذا يقول:  ؛، وهذا ليس بنسخاإلسالم، هل نقول: هذا نسخ؟ ال، الحكم إلى أمد
 أحكامــه ب حــ .....................    والنســـخ رفـــع الشـــار  الســـاب  مـــن

 
 ج

المنسوخ ثم الناسخ بعده مباشرة، إال في مسألة النسخ قبل التمكن  يعني متأخر متراخ، ال يأتي
الفعل، ال بد من الفعل، لكن ال يمكن أن يأتي نسخ قبل التمكن من الفعل أو أسبابه، أسباب 

ل قد تبذل األسباب ويباشر الفعل ثم ينسخ قب ،من بذل شيء يمكن نسخه، ينسخ ما وراءه
 التمكن منه، كما في قصة الذبيح.

 ن ...................ب ح  وهو قم    ...................................
 .األبياتتقدم في بيت من قد تقال بفتحها قَمن، قَمن وقم ن، بكسر الميم، و 

 نإجاااااااااااازة وهاااااااااااي بوصااااااااااال ماااااااااااا قَمااااااااااا  ج  وكثااااار اساااااتعمال عااااان فاااااي ذا الااااازمن
 
 

لماذا؟ من أجل أن تطابق  ،؟ يطابق الزمن, وهنا قمن أولى، من أجل ماذاقالوا: هنا الفتح أولى
 قال: ،من، يعني جدير وخليق

................................... 

 أن يعتنى به.......................
 ......................وهو قمن.... 

 ................................... 
ذكرنا أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ومن أنواع أصول الفقه، يعني من أهم ما يعتنى به 
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طالب العلم، وألفت فيه المؤلفات، هناك الناسخ من المنسوخ أكثر من مؤلف بالنسبة للقرآن، 
نة، ومن أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة الذي نحن بصدد وكذلك بالنسبة للس

 الحديث عنه )االعتبار( للحازمي، )االعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من اآلثار(.
 أن يعتنـــــــى بـــــــه وكـــــــان الشـــــــافعي

 

 ................................... 
 

ناسخ والمنسوخ، يعني إليه لم اليعني صاحب ع " ا علمه"، اإلمام محمد بن إدريس الشافعي
 ايعني لو قرأت في الرسالة وجدت باب   ل في هذا الفن، وكتبه شاهدة بذلك،وعليه المعو  المرجع
 بحوث كثيرة ومسائل كثيرة في األم، ولذلك قال: اأيض   ،في الناسخ والمنسوخ اكبير  

  ا علمـــــــــه ثـــــــــم بـــــــــن  الشـــــــــار       .....................وكان الشافعي
 

عني هل يقال: إن الحافظ العراقي شافعي وتعصب إلمامه؟ نقول: ال، الواقع يشهد بهذا، ي
اإلمام الشافعي له يد طولى، وكذلك سائر األئمة، لكن الشافعي كالمه في النسخ مدون، لكن 

، لكن بالنسبة لغيره من األئمة ما تجد الكالم ابالنسبة لغيره من األئمة ما تجد الكالم مدون  
 نما هو منثور في أسئلة يسأل عنها.إمدون، 

................................... 
ــــــاريخ أو  ج  أو صــــــاحب أو عــــــر  الت

 ...................ثم بن  الشار    
............... اأجمع ترك    بان نسخ 

 

))كنت نهيتكم عن زيارة يعني ثم بان نسخ، يعني يعرف النسخ، يبين النسخ بنص الشارع، 
"أو بأن النهي عن زيارة القبور منسوخ بأي شيء؟ بنص الشارع، يعني نجزم  فزورها(( القبور

بأن يقول الصاحب: هذا الحكم منسوخ، وبعضهم ينازع في كون هذا مما يبين به  صاحب"
النسخ؛ ألنه قد يقوله باجتهاده، يظن تعارض بين هذا النص وهذا النص ثم يستروح إلى أن 

، لكن إذا قال الصحابي: كان آخر ..إنه منسوخ، أو صاحب هذا النص متأخر، فيقول:
ترك الوضوء مما مست النار، عرفنا أن المتقدم  -عليه الصالة والسالم-األمرين من فعله 

ومعرفة التاريخ معروفة عند أهل  "أو صاحب أو ** عر  التاريخ"منسوخ بقول الصحابي، 
نوا بالمكي والمدني بالنسبة للقرآن؛ ليعرف المتقدم العلم، ولهم عناية بها، تواريخ المتون، ولذا عُ 

وببعض األحوال وبما يحتف  من المتأخر، وكذلك بالنسبة للسنة يعرف بالصحابي مثال  
 .بالقصة، وبمن بالبحث عن المبهم في الخبر، ليعرف المتقدم والمتأخر

ا ألهل العلم؛ ولذلك أمثالمقصود أن الوسائل لمعرفة التاريخ كثي  لة، عرف التاريخ:رة جد 
عليه الصالة -حديث شداد بن أوس، مع أن النبي  ))أفطر الحاجم والمحجوم((حديث: 
احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس، يقول اإلمام الشافعي: حديث شداد في الفتح  -والسالم

أو في عمرة القضية، مع أن حديث ابن عباس في حجة الوادع، فقال: إن حديث  -فتح مكة-
ن : إعند من يقول ،س ناسخ لحديث شداد بن أوس، وهذا قول معتبر عند أهل العلمابن عبا
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 الحجامة ال تفطر.
 .........................اأجمع ترك    ................أو عر  التاريخ أو 

وأن الناسخ  ،وسبق الكالم في هذه المسألة ،إذا أجمعوا على ترك العمل به عرفنا أنه منسوخ
 هو ما اعتمد عليه اإلجماع من نص. في الحقيقة

 ................................ أو
ـــــــة اإلجمـــــــا    النســـــــخ بـــــــه    د ل

ــــــــأ    ــــــــع ترك  ــــــــان نســــــــخ ورأوا اجم  ب
...................................   

النسخ من  اع هو الناسخ ال النسخ، لماذا؟ ألنيعني ما دل أو الدليل الذي اعتمد عليه اإلجم
: ألن نصوص، ال النسخ به، فاإلجماع ال ينسخ وال ينسخ، ال النسخ به، أوال  خصائص ال

وبوفاته تنقطع النصوص، والنسخ  ،-عليه الصالة والسالم-اإلجماع ال يثبت إال بعد وفاته 
 من شأنها.

ــــــــــة بشــــــــــربه    .......................   النسخ به ــــــــــي رابع ــــــــــر ف    كالقت
شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب  ))من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا

، اوهو مروي من طريق أحد عشر صحابي   ،الخامسة :، وفي بعض الرواياتالرابعة فاقتلوه((
فالحديث صحته ال إشكال فيها، لكن مفاده أن المدمن يقتل، وعلى خالف بين أهل العلم في 

 امسة حسب األدلة الدالة على ذلك.الرابعة عند من يقول به، في الرابعة أو الخ
يقول الترمذي: إن هذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به، مع أنه يقول به ابن حزم، يقول: 
يقتل إذا شرب الرابعة، وأيده السيوطي في تعليقه على الترمذي، وللشيخ أحمد شاكر رسالة 

واف في هذه المسألة، أطال  اسمها: )كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر( وتعليقه على المسند
في تقريرها، هذا على القول بأن هذا حد، حد يقتل في الرابعة، هذا القول على أنه حد، 

، يعني اوالجمهور على أنه منسوخ ال يعمل به، وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم يرونه تعزير  
 .وهللا أعلملمدمن، ا إذا كثر في الناس وفشا فيهم وما نفع فيهم الحد لإلمام أن يقتل

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (40لحافظ العراقي )شرح ألفية ا
ْيث   - فُ يْ ح  ْص لتَّ ا ْسَناد   - ُمْخَتل ُف اْلَحد  ْرَسال  َواْلَمز ْيُد ف ي اإل   َخف ي  اإل 

الشيخ: عبد الكريم الخضير   
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم. 

 نبينـا محمـد وعلـى آلـه ،وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 :-تعالىرحمه هللا -قال الحافظ العراقي 
 ف  ي  ح  ص  لتَّ ا

ـــــــــعَ ال  وَ  ـــــــــدَّ وَ     ر  كَ س  ـــــــــارَ ال  افَ نَّ ق ط ن ي  َص
ــــكَ  ن  ت  َمــــي ال  ف ــــ ــــت  ل  و  الصُّ ــــر   ا(ي   )س   َغيَّ

ـــــــــ ـــــــــف   فَ حَّ َص ـــــــــالطَّ  ه  ي  ـــــــــاَ :  ُّ ر  َب  ق
ــــــلَ ط  أَ وَ  ــــــا التَّ و  ق  ــــــي  ف   فَ ي  ح  ص   ارَ َهــــــا ظَ َم
ـــــــــــــوَ وَ  ـــــــــــــعَ ب   ر  اص  ـــــــــــــا َ وَ  م  اص   ب  دَ ح 
ــــــــع  مَ ال   فَ حَّ َصــــــــوَ  ــــــــإ  ى َن ــــــــزَ عَ  ام  َم  ه  َن
ــــــــع  بَ وَ  ــــــــ م  ه  ض  ــــــــ نَّ َظ ــــــــو  نَ  نَ و  ك  س   ه  ن 

 ج
 ج

ــــــَمــــــي  ف    ــــــبَ  ه  ا َل  افَ حَّ َصــــــ اة  وَ الــــــرُّ  و  ع 
ــــــاإل   أو   ا()َشــــــي     ــــــ ن  اب  َكــــــ اد  نَ س   ر  دَّ النُّ

ــــــــــــــ َّر   ــــــــــــــاء  وَ  ()ب  ــــــــــــــنَ بالَب  ا َ  َ     ق 
ــــو  قَ كَ  ــــَتَجمَ ه  ل  َتَجــــرا (: )اح  ــــاَن )اح   (َمَك

ـــــــ ـــــــوا ل  وَ ح  أَ ب  ب  ع  َلقَّ ـــــــم  َف َس ي  ـــــــح   َتص 
ــــــــب  قَ ال   نَّ َظــــــــ ي     رَ ي  ــــــــَزه ( بَحــــــــد  َعَن  )ال 
ــــــفَ  ــــــ ة  اَ قــــــاَل: َش ــــــ ابَ َخ ــــــه  و  ن  ي ظ  ف   ن 

 

ناااا محماااد وعلاااى آلاااه نبي ،وصااالى هللا وسااالم وباااارك علاااى عباااده ورساااوله ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 أما بعد: وأصحابه أجمعين،

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
 ،د على الصحف دون األخذ عن الشيوخوسببه هو االعتما ،التصحيف هو التغيير "التصحيف"
لكان قاد يكاون  ،د اإلنسان على الصحف يقرأ الشيء علاى حساب الحاروف التاي أماماهفإذا اعتم

اا  ؛وهااذا النااوع يقااع فااي األسااماء أكثاار :، أقااولئللصااواب وقااد يخطاا اضاابطه لهااذه الحااروف موافق 
بينمااا المتااون قااد تفهاام ماان  ،وال يسااتدل عليهااا بمااا قبلهااا ومااا بعاادها ،السااياق ألنهااا ال تفهاام ماان

 ،تاأخر عنهااا السياق، وتنطق إذا كانت اللفظة متداولة علاى الصاواب، بنااء علاى ماا سابقها وما
ذا كانت اللفظ ذا كاان صاورتها تشاتبه  ،تاداولها فيقاع فيهاا التصاحيف من الغريب التاي يقال ةوا  وا 

 .بغيرها وقع التصحيف
 :-تعالى رحمه هللا-يقول 
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ـــــــــدارقطني صـــــــــنفا  ...................................    والعســـــــــكر  وال
 

سااواء كااان التغيياار فااي الحااروف أو فااي الضاابط  ،التصااحيف ماانهم ماان يجعلااه لمطلااق التغيياار
التصحيف في الحروف والتحريف في الشكل، ومنهم  والشكل، أو في المعنى، ومنهم من يقول:

 لمعنى. ل لتحريفوا ،التصحيف في الحروف والشكل من يقول:
ـــــــــدارقطني صـــــــــنفا  فيمــــــا لــــــه بعــــــو الــــــرواة صــــــحفا    والعســـــــــكر  وال

 

وهنااك مان اشاتهر بهاذه النسابة وهاو  ،العسكري الحافظ أباو أحماد الحسان بان عباد هللا العساكري 
ن ومنهااااا الفااااروق فااااي اللغااااة وغيرهمااااا ماااا ،األمثااااال :لااااه مصاااانفات، منهااااا، أبااااو هااااالل العسااااكري 

لكن العسكري هذا صاحب المصنفات فاي التصاحيف، ولاه أكثار مان مؤلاف فاي هاذا  ،المؤلفات
تصااااحيفات المحاااادثين وأخبااااار ) ماااان مؤلااااف، شاااارح مااااا يقااااع فيااااه التصااااحيفلااااه أكثاااار  ،الباااااب

وذكاار أشااياء ماان  ،طرائااف ونااوادر ههااذا أصااغرها فااي أخبااار المصااحفين، وذكاار فياا (المصااحفين
سب لعثمان بن أبي شيبة أشياء مثل هذا النوع ونُ  ،قرآن الكريمتصحيفات القراء، لبعض ألفاظ ال

 :فقيل لاه "فجعل السقاية في رجل أخيه" :كر بإسناده قال: قرأ عثمان بن أبي شيبةفي القرآن، ذَ 
َجَبـــَر{ تحااات الجااايم واحااادة، بعضاااهم صاااحف :فقاااال ،فاااي رحااال أخياااه َنـــا ال  ( ساااورة 222)] }َوا    َنَتق 

وذكرنااا أنااه فااي السااابق اإلعجااام غياار  ،يعنااي فااي الصااورة متقاربااة "باالنتفنااا الح"قااال:  [األعااراف
صورة الحرف يشتبه بغياره، وكاان العارب علاى ساليقتهم فاي الصادر األول ال يحتااجون  ،موجود

ال  :قاال ،النخال :ل" قياوالنحال باساقات" :قاراءة بعضاهم اال إلى نقط وال إلى شاكل، وذكرناا ساابق  
البخال بعاد، لكان اساتدل مان رد  :قارأنون وال خاء، يعني احتماال تُ ألن ما فيها نقطة، ال  ؛النحل

باسااقات، فهاام  :ال تقاال ،السااعات :يقااول: إن كاناات النحاال وال بااد فقاال ،علاايهم ماان حيااث المعنااى
الساند، ب ، مطاولباعتبااريعناي يستدلون بسياق الكالم ببعضه على بعض، والكتاب هذا مطاول 

))عام  :ثم يذكر التصحيف كلمة واحدة، قال ،متأخرنه ؛ ألأربعة السندأسطر يعني يذكر ثالثة 
نعم وهذا قال: " عم الرجل ضيق أبيه" :هذا الحديث صحيح، قال المصحف الرجل صنو أبيه((

مان أشاد ماا و  ".رث جميال إال بثيناةو ال ي" :قال "ال يورث حميل إال ببينة" :صحف بعضهم قوله
مان قبلاك مان  ملك إلى ابن حزم أن احص  بن عبد الوقع أثره في التصحيف قال: كتب سليمان 

، فااادعاء بهااام فخفصاااحف كاتباااه فقااارأ ،المخنثاااين صااااهم، لكااان ماااا يتعلاااق باااالقرآن حقيقاااة : اخاااص 
ا  مشكل  مما يتندر به. صار يعني، حتى أنه جد 
أنه كاان فاي أول تعلماه القارآن ياتعلم  -لون عنهالزيات ينقحمزة -نه كان في أول تعلمه يقول: إ

" وهااااي الخااااوارج مكلبااااين" ،مشااااكلة مثااال هااااذه "ذلااااك الكتااااب ال زياااات فيااااه" :أمااان المصااااحف فقاااار 
 يأتي بعض األمثلة في النظم، قال:الجوارح، 

ـــــــــدارقطني صـــــــــنفا  فيمــــــا لــــــه بعــــــو الــــــرواة صــــــحفا    والعســـــــــكر  وال
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 .وهو المصحف ،يعني صنفا في هذا النوع
................................... 

ــــافــــي المــــتن كالصــــولي )ســــت      ر  ( غي 

 فيمــــــا لــــــه بعــــــو الــــــرواة صــــــحفا 
 ...............................اشــي   

 

 ا.شيئ  فقال: أماله الصولي  من شوال(( ))من صام رمضان وأتبعه ست ا 
 ..............أو اإلسناد كابن الندر    ...................................

 .صحفه ابن جرير الطبري  ،سلميلعتبة بن الندر ا ،ابن الندر هذا من الصحابة
ــــــــــا  ــــــــــه الطبــــــــــر  ق  صــــــــــحف في

 

 ب ر................................ 
 ج

 ."ونق   ا "نعم بذر بالباء والذال، بالباء 
ــــــــــا  ــــــــــه الطبــــــــــر  ق  صــــــــــحف في

 

 بــــــــــــــــ ر بالبــــــــــــــــاء ونقــــــــــــــــ   ا  
 ج

لناااون. مااان التصاااحيف ماااا جااااء فاااي حاااديث: يعناااي بااادل الااادال المهملاااة وباااالنون، وبالبااااء بااادل ا
 ".احتجم: "فح   ُص  "-صلى هللا عليه وسلم-جر النبي احت"

ــــــر ــــــا ظه ــــــوا التصــــــحيف فيم  وأطلق
ـــــان "احتجـــــرا"  ج  ج ـــــه: "احـــــتجم" مك  كقول

 ج
 

اتخذ حجرة من سعف النخل، احتجر يعني  ،احتجر في المسجد -السالمعليه الصالة و -النبي 
 ".احتجم في المسجد"بها يعني في وقت االعتكاف، فصحفت 

ـــــــوا  ج  ا حـــــــــــــدب  وواصـــــــــــــر بعاصـــــــــــــم و  ـــــــأحول تصـــــــحيف ســـــــمع لقب  ج  ب
يعنااي هناااك تصااحيف بصاار، تنظاار إلااى الكلمااة فتقرأهااا علااى خااالف الصااواب، وقااد تنقلهااا إلااى 

تسااامع الكلماااة  ،خااار كاااذلك علاااى خاااالف الصاااواب، وهنااااك ماااا يسااامى بتصاااحيف السااامعآكتااااب 
واألحاول  عاصام صاار واصال، ك إلى كلماة توازيهاا فاي الميازان الصارفي، فماثال  عفيصحفها سم

 صار األحدب. 
ـــــــوا  ج  وواصـــــــــــــر بعاصـــــــــــــم وا حـــــــــــــدب   ـــــــأحول تصـــــــحيف ســـــــمع لقب  ج  ب

فرق بين واصل وعاصم، في فرق، وفرق بين األحادب واألحاول إال إذا  هألنه بالنسبة للبصر في
وال يفصاال  ،التعليااق الااذي ال تبااين فيااه الحااروف كمااا ينبغااي وأق كااان الخااط علااى طريااق المْشاا

ومار  مواقعهاا،فاي والانقط قاد ال تكاون  ،وال تظهر أسانان الحارف ،غيبعضها من بعض كما ينب
 ، وهي شر أنواع الخطوط.هذان النوعان من أنوع الخطوط

ـــــــوا  ج  وواصـــــــــــــر بعاصـــــــــــــم وا حـــــــــــــدب   ـــــــأحول تصـــــــحيف ســـــــمع لقب  ج  ب
، وهااذا كثياار، تجااد اإلنسااان يساامع ، لكاان تساامع وتصااحفيعنااي البصاار مااا يخطااأ فااي مثاال هااذا

 .أتي بما يقاربها مما هو على زنتهاي ،الكلمة فال يضبطها
ــــــــزه  وصــــــــحف المعنــــــــى إمــــــــام عن

 

 ................................... 
 

 ، وهو من شيوخ األئمة الستة.محمد بن مثنى ،أبو موسى العنزي 
ــــــــزه  وصــــــــحف المعنــــــــى إمــــــــام عن

 

ـــــــــزه  ـــــــــر بحـــــــــدي  العن  ظـــــــــن القبي
 ج
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ساايما وأنااه  فظاان العناازة القبيلااة، الإذا صاالى تركااز لااه العناازة،  -السااالمعليااه الصااالة و -النبااي 
-صالى هللا علياه وساالم-صاالى إليناا النباي  ،ياذكر عناه أناه يقااول: نحان قاوم لناا شارفو  ،عنازي 

أماا إماام  ألناه عارف بهاذا، ؛ن مثل هذا يكون من باب التنكيت..... والذي يغلب على الظن إ،
مااا  ؟!- عليااه وساالمصاالى هللا-صاالى إلينااا رسااول هللا  :يقااولماان شاايوخ البخاااري ومساالم وغياارهم 

صالى -صالى النباي  :من هذا من سكن النون ثام رواه باالمعنى، وقاال ا، وأسوأيمشي هذا إطالق  
فوجااادهم يصااالون وقاااد ربطاااوا فاااي  وذكااار بعضاااهم أناااه قااادم إلاااى بلاااد ،إلاااى شااااة -هللا علياااه وسااالم

عااد روى ثام  ،زةب شاة، ربطوها في المحراب يصلون إليها، يعني بعد أن سكن النون عنْ ار المح
اااباااالمعنى مااااا يحتاااااج  عليااااه الصااااالة -فقااااال: صااالى النبااااي  ،هااااذه الروايااااة باااالمعنى جااااائزة ا،لفظ 

 ربطوا بالمحراب شاة، قال: ،وطبقوا، إلى شاة -السالمو 
ــــــــه  ج  فقــال: شــاة.........................    وبعضــــــــهم ظــــــــن ســــــــكون نون

 .يعني إلى شاة
 ................خاب في ظنونه....  ...................................

 ،نعم الذي إذا وصل األمر إلى هذا الحد، يعني المسألة مفترضة في طالب علم يسمع الحاديث
هاذه بدايتاه لان إذا كانات  ،ولان يفلاح ،فإذا وصل الغباء به إلاى هاذا الحاد فهاذا خااب فاي ظنوناه

اآلن أباو  ،أكثار مان مارةماا صاحف ه، ماا فعال أو ألنه لو اقتصار علاى اللفاظ ورواه بلفظا ؛يفلح
وصاحف المعناى مان العصاا الاذي فاي طرفاه الازنج الاذي يوضاع أماام  على اللفاظ عنازة،موسى 
لفظااه ولفاظ القبيلااة واحااد،  ،يساتتر بااه -السااالمعلياه الصااالة و -حمال مااع النبااي كااان يُ  ،المصالي

زة، كما هو في تسكين النون عنْ  ايف درجتين وثالث أيض  حهذا تصحيف درجة واحدة، لكن تص
ال فاالمعز غيار الضاأز والشااة حكمهماا واحادوالعْنا ،ثم بعد ذلك التطبيق والرواية باالمعنى  ،ن، وا 

جارى علاى ذلاك  ة أخارى، وماع ذلاكيلالعنازة األنثاى مان المااعز فصاو  ،الشاة األنثاى مان الضاأن
 "بسااكينة وفاااأر" "بسااكينة ووقااار" :ب شاااة، مثاال ماان صااحفار التطبيااق عنااده، فربطااوا فااي المحاا

د إال ومعاه ساكين وفاأر، فاال شاك أن جسإلى الم يءكل واحد من جماعة المسجد ما يجوصار 
ا وال يراجاع كتاب  ،حف وال يسامع مان العلمااء المعاروفين بالضابط واإلتقاانالذي يعتمد علاى الص 

 ،مهمااا بلااغ مان المنزلااة إال أنااه يتفاااوت ،بااد أن يقاع والهااذا يقاع فااي المضااحكات،  الضابط، مثاال
ر ساايما إذا سااخ   ال ،وبعضااهم قااد يقااع منااه مااا يضااحك منااه ،نااده مثاال هااذاع بعااض الناااس يكثاار

المشاااهير قااال: ن بااد أن يعاقااب، ففااي مجلااس إمااام ماان األئمااة ماا ال ،مماان يقااع منااه هااذا األماار
ا ضاحك هاذا  "والوالادات يرضاعن أزواجهان"اإلمام قارأ البارحاة:  وكأناه وقاع  ا،شاديد  اإلماام ضاحك 

الذي يعير أخاه بما  ،اإلنسان يعاقب ،فقرأها كما سمع ،رجلهذا البفي نفسه شيء من السخرية 
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 ،بااد أن يقااع وغفلااة وعاادم قصااد ال وهن عاان سااوتاااب عنااه أو كااا عاان عماادوقااع منااه سااواء كااان 
 ؟نعم

 . .طالب:.....
 نعم؟  ،الضبط شرط ،ألنه دل على عدم الضبط إذا كثر يجرح به؛

 . .طالب:.....
مصانفات ثيارة كالمؤتلاف،  كتابوكتاب المشاتبه، و  ،ساابهذه كتب األنساب كفيلة بها، كتب األن

 :وكتااب الاذهبي المنتباه(،تبصاير ) :بعني من أجمعهاا كتااب الحاافظ ابان حجار ،في هذا الباب
وبالنسااابة لأللفاااظ كتاااب الغريااب تضااابط،  ،كتااب كثيااارة فااي هاااذا الباااب بالنسااابة للاارواة (المشااتبه)

اا ترجمااة جرياار باان عبااد هللا فااي موضااعين نساااب العينااي فااي ألبالنساابة ل ،تضاابط اوالشااروح أيض 
ار   ،جليقال: البَ  ،على الصواب اوفي موضع ثالث ضبطه ،جليقال: البُ  طه راش ضابْ بعي بن ح 
بان ، واألكثار علاى ضابط الربياع والمنذري فاي تهاذيب السانن ضابطه بالخااء المعجماة ،بالمهملة

مااان الكتاااب التاااي  فاااي كثيااار اتجااادونه "بخياااثمأخرين "المتااامااان وضااابطه بعاااض مااان تااارجم  ،ميثاااخُ 
ا  كثياار ا بالتصااغير خثاايم، وغياار هااذا كثياار،لكاان صااوابه ،طبعاات الربيااع باان خيااثم  هيقااع فيااجااد 

يعنااي  ،التصااحيف :ولااذلك نسااب إليااه، ولااذلك قياال ؛وسااببه االعتماااد علااى الصااحف ،التصااحيف
 التصحيف األخذ، لكن بالنظر إلى أن السبب في الفعلة فعلة التصحيف ارتباطها بالتسمية بعيد

وأماا المعناى المطاابق فهاو التحرياف، وهاو االنحاراف باللفظاة عان  ا،يف  حمن الصحف سمي تص
كلاه تحرياف، أماا  ،باالمعنى ،بالشكل ،بالحرف ،طريقها وسننها الصحيح، سواء كان ذلك باللفظ

  عليها، نعم. دتصحيف فمراعاة للسبب الموقع في التصحيف، وهو األخذ من الصحف واالعتما
َتل ف  ا ي    م خ   ل َحد 

ــــــــر   ــــــــت ن  آَخ ــــــــاه  َم ــــــــت ن  إ ن  َناَف َم  َوال 
ر د  )َكَمـــــت ن   ـــــو  َوى( (َ  ي   َمـــــع  )َ  َعـــــد 

َمـــــر  ب ـــــه   َأو   ـــــخ  َبـــــَدا َفاع   َ  َفـــــ  ن  َنس 
 ج

ــــــــــاف ر    ــــــــــَ  َتَن ــــــــــع  َف ــــــــــَن ال َجم  َك  َوَأم 
َوا ـــــــــد  ـــــــــرَّ َع ــــــــــ ع  َوف  ي  لـ لطَـّب ـــــــــالنَّف   َف

ــــــــن  ب ا َ  َمَل ـــــــــ    َواع  ــــــــَبه  َأو  َ  َفَرج   ش 
 

 :-هللا عليهرحمة –يقول الناظم 
وحقيقته أن يوجاد حاديثان متضاادان فاي الظااهر، وأماا فاي البااطن فاال يمكان  "مختلف الحدي "

ألن  ثاباااات، ال يمكاااان؛أن يوجااااد حااااديث مضاااااد فااااي المعنااااى لحااااديث آخاااار وكالهمااااا صااااحيح 
ـ   َعـن  ال  وهاي وحاي مان هللا،  ة،األحاديث من مشاكاة واحاد ـي  *  َهـَوى }َوَمـا َينط  إ ن  ه ـَو إ  َّ َوح 

وا  ف يـه  في االختالف عن الوحي ونُ  [( سورة النجم4-1)] ي وَحى{ ر  َّللا   َلَوَجـد  ند  َغي  }َوَلو  َكاَن م ن  ع 
ت َ ف ا َكث ير ا{  ،لكن الذي من عند هللا ومن مشكاة واحدة ال يمكن أن يختلاف [( سورة النسااء11)] اخ 

ماان  ألنااه لايس مان شااخص واحاد ويحصاال فياه اخاتالف؛شار كااالم يصادر وقاد يوجاد بالنساابة للب
ت َ ف ا َكث ير ا{ عند هللا وا  ف يه  اخ  ر  َّللا   َلَوَجد  ند  َغي  يعني من عند  [( سورة النساء11)] }َوَلو  َكاَن م ن  ع 
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د قاا ،ال يوجااد فيااه اخااتالف -جاال وعااال-لكاان الااذي ماان عنااد هللا  ا،غياار هللا لوجاادوا فيااه اختالف اا
 ،هااذا اخااتالف فااي الظاااهر :فااي اآليااات وفااي األحاديااث، نقااول اكثياار   ايقااول قائاال: وجاادنا اختالف اا

وأمااا فااي الحقيقااة والباااطن ال اخااتالف، هااذا الااذي يبحثااه أهاال العلاام فااي هااذا الموضااع الااذي هااو 
أوالهاا اخاتالف الحاديث ، وألفت فيه المؤلفات من أولهاا و المشكل :وقد يقال له ،مختلف الحديث

أبااواب ماان أو هااو بااب  ،ماام الشااافعي، علااى خاالف بياانهم هاال هاو مؤلااف مسااتقل لهاذا النااوعلإل
نهم ماف ،وأفارد ،هذا من أباواب األم، وهاذا علياه األكثار ،األم، فبعض الشافعية يقول: ليس بمفرد

كماااا ألاااف الرساااالة، ألاااف  مساااتقال   امااان األصااال ألفاااه اإلماااام الشاااافعي كتاب ااا ،إناااه مفااارد :مااان قاااال
المقصااود أنااه  ،والمسااألة سااهلة ،ب األماوماانهم ماان يقااول: إنااه باااب ماان أبااو  ،لحااديثاخااتالف ا

، أو أفاارد عنااه، ألااف فااي سااواء أضاايف إلااى كتاااب وأدخاال فااي كتاااب األم الكبياار ،كتاااب متكاماال
ااتخم وكتابااه عليااه  (تأوياال مختلااف الحااديث)ألااف فيااه اباان قتيبااة  ،اباان قتيبااة الااف الحااديث أيض 

ن عارف بالعناياة ماة عن بعض االختالف في بعاض الماواطن، ومف في اإلجابوضعُ  ،استدراك
بن إسحاق بن خزيمة، يطلاق علياه م الحديث اإلمام ابن خزيمة، محمد بهذا النوع من أنواع علو 

فماان كااان  ،ويقااول: ال أعاارف حااديثين متضااادين متعارضااين ،إمااام األئمااة :شاايخ اإلسااالم وغيااره
ماا يوفاق  اكثيار   :ذلك تجادون فاي تاراجم صاحيحهولا ا؛عنده شيء مان ذلاك فلياأتني ألولاف بينهما

أو أنااه ال يشااكل عليااه  ،لكاان ال يعنااي أنااه أحاااط بكاال شاايء ،وقااد عاارف بهااذا ،بااين األحاديااث
اا ))ال يااؤمن  يعنااي حكاام علااى حااديث حساانه أكثاار أهاال العلاام  ،ال ،شاايء فاايخص نفسااه  اأحااد قوم 

: بحااديث نااه معااارضأل ؟لماااذا ،هااذا الحااديث موضااوع هااذا لاايس بصااحيحقااال:  باادعوة دونهاام((
قااال: الحااديث  -رحمااه هللا-اباان خزيمااة هااذا خااص نفسااه،  ))اللهاام باعااد بينااي وبااين خطاياااي((

ماع أناه  ،بما هو أصح منه، فدل علاى أناه ال يثبات ،معارض بما في الصحيح ،الثاني موضوع
ل: قاا -رحماه هللا-سهل، يعني شيخ اإلساالم  ،والتوفيق ظاهر ،ن عند جمع من أهل العلمحسَّ مُ 

اللهاام  إمااام يااؤم الناااس ويقااول فااي القنااوت: المحظااور الاادعاء الااذي يااؤمن عليااه، يعنااي مااا يمكاان
هاذا ال  ،ماين: آيقولاون و للهام عاافني فايمن عافيات : آماين، اأهدني فيمن هاديت، والنااس يقولاون 

عليه إذا خص نفساه بادعوة  ل قد يحمل هذا بعضهم على أن يدعو عليه، يمكن يدعىب ،يجوز
 .-تعالى رحمه هللا-رأي شيخ اإلسالم  دونهم، هذا

السخاوي له جواب يقول: يمكن حمل الدعاء الممنوع في الدعاء الذي ال يشترك فياه اإلماام ماع 
هااذا  أمااا مااا يشااترك اإلمااام مااع المااأموم كاادعاء االسااتفتاح والاادعاء بااين السااجدتين مااثال   ،المااأموم

وبين السجدتين اإلماام  ،لمأموم يساتفتحيجوز أن يخص نفسه، دعاء االستفتاح اإلمام يستفتح وا
 اربناااا اغفااار لناااا :اإلمااااام لوالماااأموم كااااذلك، فاااال يلااازم أن يقاااو  ،وارحمناااي ييقاااول: رباااي اغفااار لاااا

 إلى آخره.  ..وارحمنا
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 . .طالب:.....
بمااا ال يشااترك  دعاااء اإلمااام ياادعو فااي سااجوده ب شاايخ اإلسااالم أخااص، إيااه يعنااي مااثال  او إيااه جاا

ألناااه ال ياااؤمن علياااه هاااذا، وعناااد  ؛يجاااوز ،خ اإلساااالم ماااا يخاااالفعلاااى رأي شاااي ،معاااه الماااأموم
 السخاوي ال يجوز؛ ألن المأموم ال يقولها، نعم؟ 

 . .طالب:.....
 به اإلمام.  يدعو بمثل ما يدعولكن ما  يدعو،

 . .طالب:.....
ومثال  ،مثال االساتفتاح ،السخاوي ما فيه إال الادعاء المشاترك الاذي جااءت باه النصاوص ،ال ال
ألن دعااء  ارد اإلماام ال يجاوز أن يفارد نفساه؛لكن لاو زاد عان الاو  ،عاء بين السجدتين بالواردالد

ال يجاوز أن يخاص نفساه، الحتماال  اإذ   ،شايء منصاوص هالسجود فيه شيء منصوص؟ ما في
 ؟به، نعم يدعون به، بهذا الدعاء الذي يدعوأن المأمومين ال 

 . .طالب:.....
 أي مشروع. 
 . .طالب:.....

ا للجمياااعللجمياااع االمشاااروع إذا كاااان مشاااروع   ال، ال يتفقاااون علياااه ماااا يحتااااج  ، إذا كاااان مشاااروع 
 أن يفرد.  هيجمع، إذا تصور انفراد اإلمام بهذا الدعاء ال يجوز ل

 . .طالب:.....
يعناي  ،وهذه تنقال عناه ،ليس له كتاب مطبوع يخص هذا الفن، لكن في صحيحه كثير من هذا

 هذا الكالم ينقل عنه.
 . .طالب:.....

 أي نعم هذا أشهر ما قيل.
 . .طالب:.....

 يقولااه، ن أن المااأمومن يخااص نفسااه إال فيمااا يغلااب علااى الظاايتقااي اإلمااام بقاادر اإلمكااان أ ،ال
ذي اساتفتح على كالم السخاوي أن المأموم قد يستفتح بغير االساتفتاح الابعد  يرد على كل حال

والمااأموم يقااول: ساابحانك اللهااام  ،بينااي وبااين خطاياااي : اللهاام باعاااداإلمااامبااه اإلمااام، قااد يقااول 
 (مشاكل الحاديث) :فكالم شيخ اإلسالم منضبط أكثر، الطحاوي له كتااب كبيار اسامه ،وبحمدك

ن كان عليه ما يالحظ في بعضه ،فهمه ، وقوةوفيه ما يدل على براعته ،كتاب كبير  هماا فيا ،وا 
 ابان فاورك وقاد عارف بالبدعاة لكن مثال (نهمشكل الحديث وبيا) :له اأيض   ابن فورك ،أحد يسلم

مشااااكالت ) :فيااااه كتاااااب اساااامه ،التااااي تتعلااااق بالعقائاااادبااااين األحاديااااث  ال يااااؤمن علااااى التوفيااااق



 
 

113 
 

863  
863 

 863 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

لكنه في أول أمره ألف مؤلفات  ،الزائغ المنحرف الملحد ،لعبد هللا بن علي القصيمي (األحاديث
 .نافعة

اح مااان أهاام وظاااائفهم التوفيااق باااين والشاار  ،علااى كاال حاااال المؤلفااات فاااي مختلااف الحاااديث كثياارة
فناااا أن مثاال هااذا االخاااتالف والتضاااد إنماااا هااو فااي الظااااهر، وأمااا فاااي ر وع ،األحاديااث المختلفااة

بال  ،لشخص ويكاون مماا ال اخاتالف فياه ااختالف   ي؛ قد يبدواالختالف نسب اوأيض   ،الباطن فال
ذا كااان الاانص الصااحيح الآهااو محكاام عنااد شااخص  عقاال الصااريح  يمكاان أن يعااارض الخاار، وا 

النقااال الصاااحيح ال يمكااان أن  ،ن ال يعاااارض النقااال الصاااحيح الثااااني يعناااي مااان بااااب أولاااىفلااائ
ولعبات  ،أماا العقاول التاي اجتالتهاا الشاياطين ،يعني الباقي على فطرتاه ،يحر ل الصيعارض العق
لصااريح فااإن هااذا ال عباارة بهااا، ولشاايخ اإلسااالم كتاااب فااي موافقااة صااحيح المنقااول  ءبهااا األهااوا

 كتاب من أعظم الكتب في هذا الباب. ،تعارض العقل والنقل قول، الذي طبع باسم: درءالمع
 :-رحمه هللا-قال 

ــــــــر   ــــــــتن آخ ــــــــاه م ــــــــتن إن ناف ــــــــــافر      والم ــــــــــ  تن ــــــــــع ف ــــــــــن الجم  ج  وأمك
ذا أمكاان الجمااع لاازم ووجااب المصااير إليااه وحينئااذٍ  ،إذا أمكاان الجمااع تعااين ألنااه  ؛ال اخااتالف، وا 

ألنه إلغااء لابعض األحادياث وعمال  ؛ف القول بالترجيح أو بالنسخعمل بجميع األحاديث، بخال
 عضها، فإذا أمكن الجمع فال تنافر.بب

ــــــــــ    كمـــــتن )  يـــــورد( مـــــع )  عـــــدوى(  ر عــــــــــدوافــــــــــالنفي للطبــــــــــع وف 
 

 ،وال صافر ،وال هاماة ،وال طيارة ،))ال عادوى  :في الحديث الصحيح المخرج عند البخااري وغياره
ا األساد(( ر من المجذوم فرارك منوف   ))ال أناه قاال:  -الساالمعلياه الصاالة و - اوصاح عناه أيض 

))ال ريضاااة علاااى صااااحب إبااال صاااحيحة، بااال ميعناااي صااااحب إ علاااى مصاااح(( ٌض ياااورد ممااار  
ويااأمر  ))ال عاادوى((: كيااف يقااول ،اخااتالف ظاااهر ))فاار ماان المجااذوم((مااع أنااه قااال:  عاادوى((
ر ض من إيراد إبله على الُمصح، إذا كان ؟ ولماذا يمنع المملماذا نفر ؟ إذا كان ال عدوى بالفرار

ال هاااذا تعاااارض فاااي علاااى كااال حااا ؟وينهاااى عااان اإلياااراد ،لاااه داعاااي ياااؤمر باااالفرار ماااا ال عااادوى 
 ، وللعلماء مسالك لرفع هذا التعارض. الظاهر

وال يساري بذاتاه مان الماريض  ،يعني أن المرض ال يتعادى بطبعاه ))ال عدوى(( "فالنفي للطبع"
 ؛وال يساري بذاتاه، واألمار باالفرار ،يعناي أن المارض ال ينتقال بطبعاه ،إلى السليم، فالنفي للطبع

يعني العدوى المنفية كون المارض  ،ألن االختالط بالمريض سبب للعدوى  ؛ألن االختالط سبب
؛ ألن رار والنهااي عاان اإليااراداألماار بااالف ،العاادوى المثبتااةإلااى السااليم بذاتااه، و  ينتقاال ماان المااريض

 ،قااد يوجااد المساابب وقااد ال يوجااد ،ساابب النتقااال الماارض -اخااتالط المااريض بالسااليم- االخااتالط
مااان  -جااال وعاااال-لكناااه سااابب، فيبقاااى األمااار باااالفرار مااان أجااال أال ينتقااال المااارض بتقااادير هللا 
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ماان غياار  ويسااري  ،نتقاال ماان الماريض إلااى السااليم بطبعاهالسااليم، ال ألن المارض ي الماريض إلااى
وهاذا معاروف أن األطبااء كلهام علاى هاذا، يارون أن العادوى موجاودة،  ،-جال وعاال-تقدير هللا 

ن كان بعض الذين-جل وعال-لكنها بتقدير هللا  األطباء القدماء يرون أنه  ءيسمونهم حكما ، وا 
 ،وأهاال الجاهليااة علااى هااذا يثبتااون العاادوى  ))ال عاادوى(: قااول جاءنااا فيااهكاان هااذا يسااري بذاتااه، ل

انتقاال المارض بطبعاه  ))ال عادوى(( :لكن المنفي بقوله ،وهو إثبات العدوى  ،هذا المسلك األول
ا: إمن أهل العلام مان يقاول اأيض   هناك وسريانه بنفسه،  اناه ال عادوى البتاة، يعناي تخاالط مريض 

بينهااا وبااين اإلباال السااليمة  فيااه فاارق  مااا ءباال سااليمة مااع إباال جربااا، إكمااا تخااالط سااليم امجااذوم  
))ال و ر ماان المجااذوم(())ف اا :كيااف يقااولا ويبقااى النفااي علااى عمومااه، إذ   ))ال عاادوى((ألخاارى، ا

يقاول: قاد يقادر علاى هاذا  ؟هاذا مان بااب ساد الذريعاة، كياف ساد الذريعاة :؟ قاالواض((يورد ممار  
أو غير  االشخص الذي اختلط بالمريض أن يصاب بمثل مرضه بغض النظر عن كونه مريض  

فيقاع كماا أصايب األول،  -جال وعاال-مان هللا  بمثل هذا المارض ابتاداء   يصاب ،مريض الثاني
ذا أثباات فااي نفسااه ثبااوت العاادوى  ،فااي نفسااه ثبااوت العاادوى   ،وقااع فااي حاارج عظاايم مااع الحااديث وا 

 آخار؟ والمرض انتقل مان ماريض إلاى ))ال عدوى(( :-صلى هللا عليه وسلم- كيف يقول النبي
ال فاال ينتقال المارض البتاة ،ى ذهان المخاالطهذا هو الحارج الاذي ينبغاي أال يتطارق إلا وجااء  ،وا 

ة تخاالط المريضاة يمبال الساللماا قاالوا: إنناا نارى اإل -الساالمعلياه الصاالة و -الجواب مان النباي 
ا المارض دليال علاى أن الثااني أصايب بهاذ ((؟))فمان أعادى األول :قاالمثلهاا؟ الجرباء فتجارب 

دليال علاى أناه ال  ((؟عادى األولأ ))فمان  :قولاه ال بسبب معاشارته ومخالطتاه للماريض،ء ، تدااب
، وحفااظ هيباااة عااةواألماار بااالفرار والنهااي عاان اإليااراد إنماااا هااو ماان باااب سااد الذري ،عاادوى البتااة

-أن الرساول  ألنه إذا وقع في نفسه أن المرض انتقل من المريض إلياه ماع أناه يعارف ؛النص
ألن الحاااديث  شاايء مااان الخلاال؛ قااد يقاااع فااي نفساااه ))ال عااادوى((قااال:  -صاالى هللا عليااه وسااالم
فيقااع فااي نفسااه إنكااار الحااديث أو الشااك فيااه، مااع أن الحااديث مجمااع علااى  ،خااالف الواقااع عنااده

 .صحته، فالنهي عن اإليراد واألمر بالفرار من هذه الحيثية
ذام خاصااة، فالُجاا الُجااذامإال فااي  هااذا عااام فااي جميااع األمااراض ))ال عاادوى(( :ماانهم ماان يقااول

ألناه  ؛ر من المجذوم إال فاي الجاذاميعني في جميع األمراض، ف   ))ال عدوى(( ألنه قال: ؛ينتقل
نهاا إ :-المسالم مانهم يقاول-لكانهم يقولاون  ،ينتقل، وعلى كال حاال األطبااء يثبتاون هاذه العادوى 

، هاذا -جال وعاال-والمقادر والمسابب هاو هللا  ،لطاة ساببافجعال المخ ،-جال وعاال-قدير هللا تب
، جال األطبااء، النهاي عان اإلياراد، وهاذا علياه جال األطبااء اآلن اوأيض   ،يفهم من األمر بالفرار

اا جاادهم يحتاااطون ألنفسااهم ولغياارهمت تجااد الحوائاال واألسااباب تبااذل،  اإذا أرادوا أن يباشااروا مريض 
يعناي ال  ،ومع ذلك يصابون  ،عقمون طهرون ويُ الكمامات والدساسات، يحتاطون لذلك، تجدهم يُ 

 عن اإلصابة.  هذه االحتياطات في منأى   بذل اإلنسان إذاأن يظن 
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أو أسارع النااس باإلصاابة، تجاد بعاض  ،من العدوى تجده أشد النااس والمالحظ أن الذي يخاف
وبعاض  ،ب أو شيء من هذا حصل عنده ماا حصالس إذا كح عنده أحد أو عطس أو تثاءالنا

-وتجد هاذا  ،عليهما  ،مريض سليم ،الناس عادي يشرب من اإلناء الذي شرب منه زيد وعبيد
ألن الناس إذا اعتمدوا على احتياطاتهم وكلوا  ؛ العظيمسبحان هللا ،أقل الناس إصابة -بإذن هللا
اآلن فرق األجسام اآلن بين قبل ثالثين وأربعين وخمسين سانة، يعناي كانات الهارة  انظرإليها، و 

 ،تجاد وساائل التنقياةو  ،ماي عان اآلدفضاال   ؟الماانع مااتأتي وتشرب من اإلنااء ويشارب بعادها، و 
لاى وقات قرياب والمااء يشارب مان البراميال أصافر،  ،ال توجاد أصاال   ..،وساائل ،وسائل التعقيم وا 
فمان أراد أن يشارب  ،قلايال   واصاار النااس يعناي تطاور ، وال تضارروا، ثام بعاد ذلاك أصفر يشارب

ولااو شاارب  ،بااا... ، ويبقااى بهااا أشااياء سااوداء كثياارة يعنااي مااا هااياوضااع الغتاارة هكااذا تصااير فلتاار  
 ،ممنوعاة نهاا: إفهاذه االحتياطاات ال نقاول؛ ألن ما تضرر غياره، ما تضرر -بإذن هللا-بدونها 

اا ،بهااا االحتياطااات النظافااة مطلوبااة والشاارع جاااء شاايء الوسااواس إلااى حااد يصاال إلااى ا لكاان أيض 
نعام علاى اإلنساان أن  ،ب أو كاح، أو تثااءالقياماة عناده مضحك، يعني لو عطس إنساان قامات

 اآلخار مقاباللكان ماع ذلاك الطارف  ،إذا عطس أو حصل مناه شايء، ماأمور بهاذاوجهه يخمر 
ا  ال يوكال إلاى احتياطاتاه، مثال العاين الاذي يخاافا ينبغاي أال يشادد فاي هاذا البااب؛ لائذلك أيض 

ذا قال ،وتجده يتحسس من كل إنسان ،من العين اآلن وماا  ،ل: ما شااء هللا، قاذكر هللا، كذا :وا 
هاذا، وكاان فاي شاخص غيار متمياز جاده أسارع النااس باإلصاابة باالعين ت ،موجاب وال شايءفي 

ولااد وال  ال بعلاام وال بعماال وال بجمااال وال بمااال وال أهاال وال ابوجااه ماان الوجااه، يعنااي لاايس متميااز  
كتب لك حسنة، ما قصده أنه مان أجال : ما شاء هللا يه قال: قل، ما عنده شيء، وكل من رآ تلد

 ،ساابحان هللا، بااالعين، ومااا أكثاار األمااراض بالنساابة لااذاك الرجاال يخشااى أن يصاايبه ،ال ،الااذكر
لكاان االعتماااد علااى هااذه  ..،أو كااون اإلنسااان ،ليساات هااذه دعااوى للتقلياال ماان شااأن االحتياطااات

فاي جمياع أماوره  افعلى اإلنساان أن يكاون متوساط   ا مشكل،الغلو فيها أيض   ،االحتياطات مشكل
نااي يأكاال مااع الكااالب فااي رَ س القَ وفية يقولااون: إن أوياا، يعنااي فااي كتااب الصااال إفااراط وال تفااريط

للقماة أو وقعات ))إذا ساقطت ا ، لكنه جااء الشارع بااالمزابل، يعني هل يأتي الشرع بمثل هذا؟ ال
اا ى وليأكلهااا((فلاايمط مااا بهااا ماان أذ  ))إذا وقااع الااذباب فااي إناااء أحاادكم فليغمسااه(( ا:وجاااء أيض 
ونز لاسامونه انفي ي، مساألة التاي هاي نازلاةلواقاع اآلن التاتفريط، وعندنا اآلن ايعني ال إفراط وال 

ال بايض وال  ،مان مشاتقاتها اس من يبالغ ما يمكن أن يشتري شيئ ااإلنسان من الن الطيور، تجد
وال يوجاد مارض بهاذا  ،هاذا الكاالم لايس بصاحيح اأبد   :أي شيء يتعلق بالطيور، وبعضهم يقول
اس بااأن يتخااوف الناا ،لكاان لاايس األماار إلااى هااذا الحااد ،االساام، فهااذا إفااراط وهااذا تفااريط، قااد يوجااد

الحماد هلل، فمان هاذا البااب علاى ياا أخاي  ،وال يجيء كذا ،طائروبعضهم يغلق النوافذ ال يجيء 
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 ،وقااع طااائر علااى الجاادار ،اإلنسااان إن يتوسااط فااي جميااع أمااوره، ال تكاان حياتااه شااقاء وتعاسااة
ن ماااا لوفياااات بالنساابة لبناااي آدم؟! أظااوقااع ماان ا كااام ماان حالاااة ؟!يعنااي معناهااا أن النااااس ماااتوا

فاي  اوصلوا إلى ثالثين إلى اآلن، من ستة مليارات، فعلاى هاذا علاى اإلنساان أن يكاون متوساط  
تاى ..، حيأكال همبعضاأن ما نسب في بعاض كتاب المتصاوفة  ه كلها، يعني ال يصير مثلور أم

لنجاساات، وبعضاهم يأكال النجاسات أكلوها فيما زعموا، ذكروا عن بعض أوليائهم أنهم يأكلون ا
 نعم.  ،ما يمكن ؟!يأكل العقارب، هل يأتي دين بمثل هذا ،يأكل الحيات ،السم

 . .طالب:.....
 إي نعم.

 . .طالب:.....
هااذا الماارض يسااري ماان فااالن إلااى فااالن، أو رأوا أن  هاال األطباااء ماان مرجحاااتهم أنهاام رأوالكاان 

 .بت شيء من هذاما يث ؟اإلصابة بالمخالطة أكثر من اإلصابة بغيرها
 . .طالب:.....

أو ضعف  ،فهذا دليل على عدم التوكل ،وهذا الذي ذكرناه بالنسبة لمن يتخوف أكثر من الالزم
 التوكل عنده. 
 . .طالب:.....
 له تندفع عنه هذه األمور كالعين.شك أن التوكل يعطي اإلنسان من القوة ما يجع ههو ما في

 "أو  ": ألناه قاال ؛إذا لم يمكان ،ع العمل بجميع األحاديثألن في الجم ؛إذا أمكن الجمع تعين
 ا،عاادو   : انتقااال الماارض، وعاادوى مصاادر عاادا يعاادوالعاادوى  ))ال عاادوى(( ""فــر عــدو اهنااا قااال: 

يعنااي ال يمكاان الجمااع باااين  "أو  " ،نعاام ا،يعناااي مساارع   اعاادو  فاار عنااه مساارع ا،  ا،يعنااي مساارع  
 . النصوص

 ...................................  مر به..............ف ن نسخ بدا فع
هااذا إذا  ،والمتااأخر ناسااخ، وال إشااكال حينئااذٍ  ،يعنااي عاارف المتقاادم ماان المتااأخر فالمتقاادم منسااوخ

 عرف التاريخ.
 أو ...............................  عمر به  ا......ف ن نسخ بدا ف......

وال عرفات المتقادم مان المتاأخر فعنادك  ،توفاق النسخ فرجح، يعناي ماا اساتطعت أن يعني لم يبدُ 
االعتباااار لمعرفاااة الناساااخ )، ذكااار منهاااا الحاااازمي فاااي مقدماااة االتااارجيح، والمرجحاااات كثيااارة جاااد  

إلاى  وزاد بعضهم حتى أوصالها النااظم ،ذكر منها خمسين من المرجحات (راثاآلوالمنسوخ من 
 (.التقييد واإليضاح) ح، في تعليقه على مقدمة ابن الصالمائة وعشرة من المرجحات

................................... 
 

   عملـــــــــن با شـــــــــبه  ا  و أو   فـــــــــرج    
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وال  ،أو مان الخبارين، طياب ماا اساتطعنا أن نوفاق وال عرفناا تااريخ ،يعني بالراجح من الحاديثين
فإناك  ألنك إذا لم تساتطع أن تتعامال ماع الانص بالمراحال الماذكورة ، التوقف؛استطعنا أن نرجح

ه، هااوا  هااهير ماان اتخاااذ اإلنسااان إل، وقااد جاااء التحااذإن عملاات بأحاادهما فعملااك بااه مجاارد هااواء
لااام يوجاااد ن مااان المااارجح المعتبااار، فاااإ ال يجاااوز بحاااال، فاااال باااد هاااذا ،هاااذا ممناااوع فيااارجح بهاااواه،

وبعضااهم يستحساان ويسااتروح ويمياال ماان غياار ماارجح، واالستحسااان الكااالم فيااه ألهاال  ،فااالتوقف
  ؟نعم ،من استحسن فقد شرع :حتى قيل ،العلم معروف
 . .طالب:.....

 نريد أن نكمل هذا الباب على شان يكون هذا آخر دروس األلفية.
 . .طالب:.....

 كيف؟ 
 . .طالب:.....

 رف التاريخ يقدم.إذا عُ 
 . .طالب:.....

  ؟، النسخصالنسخ عمل بالن ،ال
 . .طالب:.....

ـن  آَيـة {كنه إهمال بدليل شارعي، ل ؛والترجيح إهمال، إهمال للمرجوح طيب ( 206)] }َما َننَسخ  م 
يعنااي بعااض المرجحااات التااي يعتماادها أهاال العلاام يعنااي ممااا  ،وذاك إهمااال باسااترواح [سااورة البقاارة

 .اكثير   ااختلف فيها اختالف  
 . .طالب:.....

 ال.
 . .طالب:.....

 .اد  وتعمل واح اي تهمل واحد  غأنت سواء في الترجيح أو في النسخ تب
 . .طالب:.....

 ين، ترجيح إهمال كلي ألحد النصين.كلي ألحد النص ،هو كلي
 . .طالب:.....

 نعم.  ،ولذلك قدم النسخ أولى، القول بالنسخ أولى من القول بالترجيح، نعم اقرأ
َسال   ر  َناد   َخف يُّ اإل  س  د  ف ي اإل  ي   َوال َمز 
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ـــــــــــــــاء   ـــــــــــــــَما   َوال ل  َق ـــــــــــــــَدم  السَّ  َوَع
ـــــ َي ـــــَ ا ز  ـــــَند  َك ـــــي السَّ ـــــم  َراو  ف   اَدة  اس 

ـــــــه   م  َل ك  ـــــــال ح  ـــــــى َف ي    َأَت ـــــــد   َوا  ن  ب َتح 
ــــر    ــــَد َوَقــــع    َّ إَعــــن  ك  ي  ــــ   َمــــا ز   َحي 

 ج
 

ـــــــاء    َخَف ـــــــال    و  ال  َس ر  ـــــــه  اإل  و ب  ـــــــد   َيب 
ـــــــه  َوَرد   ـــــــن  ف ي  ـــــــه  ب َع ف  ـــــــاَن َح    إ ن  َك
ـــــــه  َقـــــــد  حَمَلـــــــه   ن  ت َمـــــــال  َكو   َمـــــــَع اح 

ـــ ـــب  َقـــد  َجَمـــع  َوف ـــي  َ  اَوه م  ي  ـــن  ال َخط   ي 
 ج
 ج

 .أو اسم راوٍ  ،اسمٍ  ةدياز  :باإلضافة 
 :-تعالى رحمه هللا-نعم يقول الناظم 

 "خفي اإلرسال والمزيد  في اإلسناد"
يعني في متصل األسانيد، أما خفي اإلرسال فاإلرسال انقطاع في السند، ما يرفعه التابعي إلاى 

ى مااا تقاادم هااو اإلرسااال الظاااهر، ومااا يرويااه ماان لاام ياادرك علاا -السااالمعليااه الصااالة و -النبااي 
رسال، حاال الاراوي ماع عصر من روى عنه في اإلسناد هذا انقطاع ظاهر، وقد يطلق عليه اإل

ذا عرفناا اال تزياد عان أرباع حااالت،  من يروي عناه ألرباع الحااالت عرفناا أن نفارق باين أناواع وا 
فاإن  ،أو لام يعاصاره ،أو لقياه، أو عاصاره ،ع مناهإماا أن يكاون قاد سام يخلو:ألنه ال  ؛االنقطاع

 ا؟ تادليس اتفاق امااذاكان ثبت سماعه منه لابعض األحادياث ثام روى عناه ماا لام يسامع مناه هاذا 
، إذا ثبت أناه لقياه ولام يوجاد ماا يادل علاى أناه سامع أو لام يسامع ،ف أنه تدليسفي خالما هذا 

 اوال إثبات ا ات أناه عاصاره ولام يثبات ال نفي اتدليس، إذا ثب ابصيغة محتملة هذا أيض   ثم روى عنه
تادليس، كاابن الصاالح  :مما يتعلق بالساماع أو اللقااء فهاذا هاو المرسال الخفاي، وبعضاهم يقاول

 واجميع المخضرمين إذا رو  : إننه تدليس بمجرد المعاصرة قلنا: إلكن لو قلنا ،قولهبومن يقول 
ألنهم عاصاروه  ولم يوصفوا بالتدليس نعم؛مدلسين، صاروا  -السالمعليه الصالة و -عن النبي 

هاذا هاو اإلرساال الخفاي، وهاذا هاو  ،وعاصروه، هذا ليس بتدليس ،هم لهلقائولم يلقوه ثبت عدم 
مان  لهالخفاي أساوالوصف باإلرساال  ،هما نوعان ،الذي يفرق به بين التدليس واإلرسال الخفي

ان الاراوي لام يادرك ولام يعاصار مان ألن التدليس عيب في الراوي، أما إذا ك لتدليس؛الوصف با
إناه تادليس، كماا ذكار ذلاك ابان عباد البار  :وقاال ،لمن شاذ اروى عنه فهذا انقطاع ظاهر، خالف  

وشايخه الاذي  ،عرفنا أن هاذا ولاد سانة مائاةيعني  ،لم تثبت المعاصرة..ن في مقدمة التمهيد، فإ
هاذا ال يمكان أن  ،إشكال هروى عنه بصيغة موهمة مات سنة تسعين، هذا انقطاع ظاهر ما في

ممان ذكاره ابان عباد البار فاي مقدماة التمهياد  ، خالف اا لمان شاذنه تدليس، وال إرسال خفاي: إيقال
اا قااال: هااذا كااالم لاايس بصااحيح، إذا ثبتاات المعاصاارة  ا،إنااه إذا كااان بصاايغة موهمااة يساامى تدليس 

وهمااة فهااذا إرسااال ولاام يثباات اللقاااء وال السااماع يعنااي مااع االحتمااال القااائم وروى عنااه بصاايغة م
والساماع لام يثبات فياه شايء ال  ،مجرد معاصرة إرسال خفاي، إذا ثبات اللقااء، اللقااء ثبات ،خفي

وروى بصيغة موهمة فإن هذا تدليس، إذا ثبت السماع وروى عنه ما لم يسمعه  ،ينفي وال يثبت
 تدليس، يقول: امنه فهذا أيض  
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ـــــــــــــــاء   ـــــــه اإلرســـــــال  و الخ    وعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــما  واللق ـــــــدو ب ـــــــاء  يب  ج  ف
ال يخالفه  اآلن الناظم يقول:  ؟اآلن الناظم يوافق ابن الصالح وا 
ـــــــــــــــاء   ـــــــاء      وعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــما  واللق ـــــــه اإلرســـــــال  و الخف ـــــــدو ب  ج  يب

  ...ابن الصالح يرى أن ما يرويه المعاصر. ؟نعم
 . .طالب:.....

 و؟ه من
 . .طالب:.....

  ؟كيف
 . .طالب:.....

فرق بين رأي ابن الصالح وبين ما حرره دونها، اآلن عندنا ن ا ينفي ماهو م ،ما ينفي ما دونها
 هألن على كالم ابن الصالح ما في ؛ابن حجر مما يقتضي الفرق بين التدليس واإلرسال الخفي

 فيه فرق.فرق بين اإلرسال الخفي والتدليس، ما 
ـــــــــــــــاء   ـــــــاء      وعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــما  واللق ـــــــه اإلرســـــــال  و الخف ـــــــدو ب  ج  يب

ااأو عادم الساماع و  لهذا المروي بخصوصه سماع واللقاءعدم ال ونفاي عادم الساماع  ا؟للقااء مطلق 
  ؟نعم واللقاء ال ينفي المعاصرة،

 . .طالب:.....
  :المعاصرة ما فيها إشكال، لكن قوله

ـــــــــــــــاء    ج  ...................................    وعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــما  واللق
 يقول: ؟لعالقة الراوي بشيخهبالنسبة  اأو عموم   ؟هل المقصود به لهذا المروي 

ـــــــــــــــاء   ـــــــاء      وعـــــــــــــــدم الســـــــــــــــما  واللق ـــــــه اإلرســـــــال  و الخف ـــــــدو ب  ج  يب
ويوافقااه  ،هااذا األصاال ،ن الحااافظ العراقااي ياانظم كااالم اباان الصااالح: إيعنااي إذا أردنااا أن نقااول

ن ثباات السااماع واللقاااء فااي : إنقااول ،عليااه ن المااراد بااه عاادم السااماع واللقاااء فااي هااذا المااروي، وا 
ذا قلناغيره،  ا، عدم الساماع واللقااء مطلق ا :وحينئٍذ ال فرق عنده بين التدليس واإلرسال الخفي، وا 

ثبات ما دون ذلك من المعاصرة اإلرسال الخفي،  "اإلرسال  و الخفاء -يظهر به- "يبدو به ،وا 
 فيما يتعلق بخفي اإلرسال. انتهينا

ـــــَند   ـــــي السَّ ـــــم  َراو  ف  ـــــاَدة  اس  َي ـــــَ ا ز   َك
ـــــــه  َوا  ن  ب تَ  م  َل ك  ـــــــال ح  ـــــــى َف ي    َأَت ـــــــد   ح 

ــــر    ــــَد َوَقــــع    َّ إَعــــن  ك  ي  ــــ   َمــــا ز   َحي 
 ج
 

ـــــــه  َوَرد    ـــــــن  ف ي  ـــــــه  ب َع ف  ـــــــاَن َح    إ ن  َك
ـــــــه  َقـــــــد  حَمَلـــــــه   ن  ت َمـــــــال  َكو   َمـــــــَع اح 

ـــ ـــب  َقـــد  َجَمـــع   اَوه م  ي  ـــن  ال َخط   َوف ـــي َ ي 
 ج
 ج
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سناد لنفس الحاد اسناد  زيادة اسم راٍو تجد إ  ،يث ياروى اإلساناد األول مان طرياق خمساةلحديث وا 
كااان الحااديث  وفااي أثنااائهم سااادس، باادال  مااا ،ويااروى اإلسااناد الثاااني ماان طريااق هااؤالء الخمسااة

بعاد شاايخ  إال أنااه فس اإلسانادوروي عنااد غياره باان ،عان طريااق خمساة يرويااه مسالم مااثال   اخماساي  
 ،حاادثنا الحمياادي (بالنيااات األعمااال) :نفتاارض المسااألة فااي حااديث مساالم وشاايخ شاايخه زيااد راٍو،

 هوجادنا ،عن عمار ،عن علقمة ،عن محمد بن إبراهيم ،عن يحيى بن سعيد ،حدثنا سفيان :قال
إلى آخره، ...سعيد  ثالث عن يحيى بن لكتب: عن الحميدي عن سفيان عن راوٍ في كتاب من ا

 قال: ،زائد بين الرواة ُوجد راوٍ  ،سند عال وسند نازل
ـــــ ا زيـــــادة اســـــم راو  فـــــ  ي الســـــندك

ـــــــه ورد   ج ـــــــن في ـــــــه بع ـــــــان ح ف  إن ك
 

 (عاان)وي وماان روى عنااه صاايغة االاار بااين إذا كااان اإلسااناد الناااقص يااروي فيااه فااي مكااان الزيااادة 
"فيــه  (، ولاايس فيااه تصااريح بالتحااديثعاان)اإلسااناد الناااقص فيااه  ييعناا "(عنـ)"إن كــان ح فــه بــ

فيكاون احتماال فياه ساقط  ،صالفي االت اليست نص   (عن)يعني اآلن بتحكم أليهما؟ ألن  ،ورد"
والزياادة مان الثقاة مقبولاة  ،قاةاإلسناد الزائد فيه زيادة مان ث ،ألن الزائد ويكون الحكم للزائد؛هنا، 

اا (عاان)و ،عنااد أهاال العلاام ن بتحــد   أتــى" ،الحكاام للزائااد اإذ   ،فااي االتصااال اليساات نص  يعنااي  "وا 
حادثني فاالن، كلاه تصاريح  :يقاول ا،سامعت فالن ا :السند الناقص الخماسي كله حادثنا فاالن قاال

 .بالتحديث والسماع
ـــــــه ـــــــالحكم ل ـــــــى ف ن بتحـــــــدي   أت  ...................................  ج  وا 

 

 للناقص.
................................... 

 

 مـــــــع احتمـــــــال كونـــــــه قـــــــد حملـــــــه 
 

 ل علاى أن كال راوٍ لماذا؟ ألن هذا الزائد مشكوك فيه، والناقص سيق بصيغة تد ،الحكم للناقص
ا إذا أتاى بالتحاديث  ارواه وتحمله مباشرة بصيغة صاريحة ممان فوقاه، والزائاد مشاكوك فياه، وأيض 

أثبت سماع هذا من هاذا، والاذي  ،توهي أن هذا الراوي روى عن هذا يعني مثب   ،فيه زيادة علم
ال أثباات عاادم السااماع؟ يعنااي نفااى السااماع  ،ت السااماعهااذا أثباا ،جاااء بالواسااطة أثباات السااماع وا 

 والمثبت مقدم على النافي. ،وذاك نفى السماع
ـــــــه ـــــــالحكم ل ـــــــى ف ن بتحـــــــدي   أت  ...................................  ج  وا 

 

 ؟هذا مقطوع بههل لكن 
 . .طالب:.....

ن صرح بالتحديث حكمنا لإن كان بالعنعنة حكمن ،بالتفصيل ،ال  ا للناقص.لزائد، وا 
 . .طالب:.....

  .أي نعم
 . .ب:.....طال
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ااا (عااان)ألن  ؛علاااى جمياااع االحتمااااالت ،المساااألة مااان أصااالهالاااك  اآلن يصاااور فاااي  اليسااات نص 
علاى  ةمحمول اثنا في بحث العنعنة أنهما هو بحَ  ،االتصالا في كما أنها ليست نص   ،االنقطاع

 ال (عن)لكنها ال تعني أن االتصال مقطوع به، كما أن الزائد ال يعني أن  ،االتصال بالشرطين
يعناي اآلن  "مع احتماليجيء "ولذلك  ،مسألة ليست مقطوع بها في الجهتينالف ،تعني االتصال

الزائاد؟ ال نحكام  ؟هل نحكم بأن هاذا خطاأ مائاة بالمائاة ،السند الناقص كله مصرح فيه بالسماع
ثام  ،الحتماال أن يكاون هاذا الشايخ رواه عان ذلاك الشايخ بواساطة لمااذا؟ ،مائة بالمائاةبأنه خطأ 

 .قيه فرواه بغير واسطةل
ـــــــه ـــــــالحكم ل ـــــــى ف ن بتحـــــــدي   أت    مع احتمال.........................    وا 

 .يعني هذه كلها ليست مقطوع بها
................................... 

 ............................ عن كر   

 مـــــــع احتمـــــــال كونـــــــه قـــــــد حملـــــــه 
................................... 

 

وهم يحرصون على  ،ثم يتيسر له أن يلتقي به ،ني كل واحد منهما يرويه عن شيخه بواسطةيع
 ويحدث به بغير واسطة. فيسأله عنه ،العلو

ــــ    إ  حيــــ  مــــا زيــــد وقــــع عــــن كــــر     ..............................اوهم 
 

يث ال يعاارف وأن الحااد ا،ال وجااه لهاا ماان أئمااة الحااديث أن زيااادة هااذا خطااأ،يعنااي إذا نااص إمااام 
 من حديث فالن.

ــــ    إ  حيــــ  مــــا زيــــد وقــــع عــــن كــــر     ..............................اوهم 
 

 .حد؟ ليس لكل أحد، إنما هو لألئمةلكل ألكن هل هذا 
ـــ    ...............إ  حي  ما زيد وقع  وفـــي  يـــن الخطيـــب قـــد جمـــع اوهم 

 ج

ااا ف فاااي خفاااي اإلرساااالف فاااي هاااذين الناااوعين، أل ااايعناااي أل ااا فاااي المزياااد فاااي متصااال  اوألاااف أيض 
 األسانيد، وهللا أعلم.
    له وصحبه أجمعين.نبينا محمد وعلى آ ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44راقي )عاللحافظ األفية شرح 
َحاَبة    َمْعر َفُة الصَّ

الشيخ:                                                                                  
 عبد الكريم الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم. 

محمـد وعلـى آلـه بينـا ن ،وصلى هللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام.
 :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 
َحاَبة    َمع ر َفة  الصَّ

ل م   َبة   اَرا ي النَّب ي   م س  ح     و ص 
 أو َغزَا اوق يَر: َمن  أَقاَم عام  

ت َهار   َبة  باش  ح   وأَوت ع َر   الصُّ
ل  ق ب  َ َقد   َعاَها َوه َو َعد   ادَّ

تَّة   وَن س  ث ر   في ف ت َنة  والم ك 
َرة   ر  َجاب ر  َأب و ه َري   الَبح 

َثر  َفت َوى َوه َو وابن    ع َمرا َأك 
ه م   له   َعَلي  َرة  الَعَباد  ه   ب الشُّ

د    واب ن  َعبَّا   َله م   َوه َو وَزي 
 

َر: إن  َطاَلي  َوَلم  ي َثب  ي     وق ي 
 َمع ه  وَ ا  ب ن  الم َسي  ب  َعزَا
ب  َوَلو   ل  َصاح   َتَوات ر  أو َقو 
ول  ق يَر:   َمن  َدَخ َ   َوه م  ع د 

يَقة   َأَن   وابن   د    ع َمَر والص  
ر  في الَحق يَقة   َثر ه م  َوالَبح   َأك 
و َقد  َجَرى  ر  َبير  َواب ن  َعم   َواب ن  الزُّ

ع ود  و  َ  اب ن  َمس    َمن  َشاَكَله  َلي 
َله م   َن َقو  ه  َأت َبا   َيَرو   في الف ق 

 

و    ــــر  ــــم  إلــــى :َوَقــــاَل َمس  ل  َتَهــــى الع   ان 
َداء  َمــــــــع  أ َبــــــــي    ر  ــــــــي الــــــــدَّ ــــــــد  َأب   َزي 
ـــــر   ـــــَبع و  َجَع ـــــَ ي ن  وال ـــــى ل  َتَه ـــــمَّ ان     ث 

ــــــــــتَّة    ــــــــــَب س  ــــــــــار  ن  ــــــــــَحاب  ك َب  َأص 
َمــــــــــرَ  ـــــــــــد  هللا  َمــــــــــع  َعلـــــــــــي    ع   َعب 
ـــــ َدااَ ش  ر  ـــــدَّ ـــــن  َأب ـــــي ال  َبـــــَدل   َعر  َّ َع

 

نبيناااا محماااد وعلاااى آلاااه  ،علاااى عباااده ورساااولهوباااارك وصااالى هللا وسااالم  ،الحماااد هلل رب العاااالمين
 :أما بعد ،به أجمعيناصحأو 
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بعاااد أن أنهاااى ماااا يتعلاااق باألساااانيد والمتاااون مااان حياااث ماااا  -تعاااالى رحماااه هللا-فيقاااول المؤلاااف 
باااادأ بالحااااديث عمااااا يتعلااااق باااارواة  ،ماااال واألداء وغيرهااااايصااااحح الخباااار أو يضااااعفه، وطاااارق التح

-بة احئ ااا بالصااوالبلاادان وغيرهااا، باد قااوة والضااعفاألحاديااث، وتميياازهم ماان حيااث الطبقااات وال
فماان  نثاام بعااد ذلااك التااابعي ،بالنساابة للاارواة الااذين هاام الطبقااة األولااى والعليااا -رضااوان هللا علاايهم

 تبعهم. 
 "معرفة الصحابة"

 :في تعريف الصحابة -رحمه هللا-قال 
ــــــي مســــــلم   ــــــي النب     و صــــــحبة ارا 

 

 ................................... 
 

كأناه قاال: ذو  ،هاو الصاحابي احاال كوناه مسالم   -علياه الصاالة والساالم-يعني مان رأى النباي 
 -صاالى هللا عليااه وساالم–ن رأى النبااي الصااحبة يعنااي صاااحب الصااحبة الااذي هااو الصااحابي َماا

حاال  -علياه الصاالة والساالم-وماات علاى ذلاك، رأى النباي  :على ذلك من القياود وزيد ا،مسلم  
بحيااااث ال يخاااارج  ،، رأى المااااراد بالرؤيااااة هنااااا بالفعاااال أو بااااالقوة القريبااااة ماااان الفعاااالاكونااااه مساااالم  

 }َأَلـم  َتـرَ ياة عان األخباار، لخبار الصاحيح، وكثيار ماا يعبار بالرؤ ياة يقاوم مقامهاا ا، فالرؤ األعمى
َف َفَعرَ  { ،[( سورة الفجار6)] {َربَُّك ب َعاد   َكي  َحاب  ال ف ير  َف َفَعَر َربَُّك ب َأص  ؟ [( ساورة الفيال3)] }َأَلم  َتَر َكي 

 ؛أن تكااون بالبصاارمان ياة أعاام ، فالرؤ ربخلكاان بلغاه بااال -علياه الصااالة والساالم-ماا رأى النبااي 
ة ماان غساال إذا هااي هاال علااى الماارأ : لتعماايم مثاال حااديثاولااذا جاااء فااي أحاديااث مااا يتطلااب هااذا 

م للرجاال والنسااء، فهال اعاوالسؤال من امرأة والحكام  إذا هي رأت الماء(( ،))نعم :قال ؟احتلمت
أو إذا ؟ ألنااه ال ياارى الماااء؟ يمكاان أن يقااول هااذا أحااد ؛يقااول قائاال: إن األعمااى ال يلزمااه الغساال

ن أحس به ن مسه بياده، ال يلزماه ،كان في ظالم ال يمكن أن يرى الماء، وا  الغسال؟ ال يقاول  وا 
باالخبر  ،لرؤياة هاذه أعام مان أن تكاون بالبصارا ره بياده((يافليغ ا))من رأى مانكم منكار  بهذا أحد، 
ن مثال ابان أم مكتاوم تغيير حينئٍذ، فالرؤية هنا أعام لائال يقاال: إبالخبر الثقة، يلزمه ال ،الصادق

، ماان خيااارهم، حابةماان هااذا التعريااف؛ ألنااه ال ياارى، وهااو ماان جلااة الصاا، و يخاارج ماان هااذا الحااد
عليه -والحافظ العراقي الناظم يقول: التعبير بمن لقي النبي  أعم من أن تكون بالبصر، فالرؤية

وهااو أولااى فااي الحااد، لكاان لماااذا مااا قااال: القااي النبااي  ،أعاام ماان مجاارد الرؤيااة -الصااالة والسااالم
: إناه تبااع فااي وليقاا ا،علااى كونااه مسالم   -علياه الصااالة والساالم-النبااي  ا؟ يعنااي مان القااىمسالم  

عليااه -اباان الصااالح فااي اللفااظ، ماان رأى النبااي  ، تبااعوهااو مقدمااة اباان الصااالح نظمااه األصاال
ن كاان اإلساالم يشامل -الساالمعلياه الصاالة و -باه  امصادق   امؤمن ا ا، مسلم  -السالمالصالة و  ، وا 

إن  :يقاولالديانات الصاحيحة كاليهودياة والنصارانية قبال التحرياف، فالادين عناد هللا اإلساالم، ال 
عليااااه الصااااالة -ثتااااه عبعااااد ب -غياااار المحاااارف-اني المااااؤمن بموسااااى وعيسااااى والنصاااار  ياليهااااود
باه، وهاذا يقتضاي أن يكاون  امصادق   ،باه امؤمن ا ،باه امسالم   ايعناي مؤمن ا ا،يعد صاحابي   -والسالم
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ال ماا يكاون صاحابي   ا، فمان رآه قبال بعثتاه يكاون صاحابي  -عليه الصالة والساالم-ثته عبعد ب  ا؟وا 
 نعم؟ : إنه مؤمن به وهو لم يبعث بعد،ألنه ال يصح أن يقال ؛، قبل بعثتهاال يكون صحابي  

 ...طالب:.....
عليااه -ولااذلك يبحثااون ماان رأى النبااي  ؛النبااي باعتبااار مااا ساايكون، هااو رأى النبااي باال رائاايإيااه ق

مؤمن  -المعليه الصالة والس-بعد موته وقبل دفنه، هذا صح أنه رأى النبي  -الصالة والسالم
ن استمرت نبوته ،-عليه الصالة والسالم-ألنه  ؛صحابي؟ ال :به، لكن هل يقال له إلى قيام  وا 
ألن الصااحبة إنمااا تكااون ماان حااي  ناازول الااوحي عليااه، والصااحبة انقطعاات؛الساااعة فقااد انقطااع 

وصااحب الادار،  ،المتااع صااحب :فيقاال ،من حي لحي، قد يتجوز فاي إطاالق الصاحبة لحي،
بمعنى أناه  ،وجالسها وجالسته على سبيل الندية ،وألفها وألفته ،صد بذلك أنه صاحبهالكن ال يق

نعام الصاحبة قاد يتجاوز  ،ما تسمى صاحبة هاذه إال علاى سابيل التجاوز ،ال ،يأخذ معها ويعطي
أن ينياب أباا بكار فاي  -علياه الصاالة والساالم-فيها حتى تطلاق ألدناى مالبساة، لماا أراد النباي 

 ماااروا أباااا بكااار فليصااال   )) :قاااال -علياااه الصاااالة والساااالم-موتاااه  ه فاااي مااارضة عناااالصاااالة نيابااا
إذا قام في مقامك ال يسمعه  ،أسيف كر رجلإن أبا ب -ارضي هللا عنه-قالت عائشة  بالناس((
فذهبت إلاى حفصاة  ،-عليه الصالة والسالم-حاولت ما استطاعت أن تغير رأي النبي  ،الناس

حفصااة تااود لااو أن  ،-رضااي هللا عنااه-عماار فلعلااه ينيااب  ،فأسااي : إن أبااا بكاار رجاالوقالاات لهااا
قااال:  -عليااه الصااالة والسااالم-فلمااا أكثاارن عليااه  ،أناااب أباهااا -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي 

 هذا علاى سابيل التوساع،، ال؟ دركن يوسفهل صحبن يوسف أو أ ،))ألنتن صواحب يوسف((
الحاديث فاي حاد أهال لذي اتفاق علياه يعني من التوسع ا ،والصحبة تطلق ألدنى مالبسة ،توسع

يسااامى  ،وماااات علاااى ذلاااك ،باااه امؤمن ااا امسااالم   -علياااه الصاااالة والساااالم-رأى النباااي  ،الصاااحابي
اإلطاالق العرفاي  ،بمعناى مان رآه ولاو جازء يساير مان الوقات ،ت المادةصاحب، ومع ذلك لاو قل ا

يعني مان رأى أنه صاحب،  ايصح لغة وعرف   ،للصحبة ما يطلق إال على من لزم مصاحبه مدة
اا أو  ، مجاارد رؤيااة،أو فااي درس ،أو رآه فااي مسااجد ،ماان العلماااء وجلااس معااه فااي مجلااس اعالم 

با  أباو يوساف :ب فاالن؟ إذا قيالاحصا :جلس معاه جلساة خفيفاة يقاال ومحماد بان الحسان صااح 
هم أصحاب  ،ة ولو طالت المدة؟ نعميفهل يطلق على غيرهما من أصحاب أبي حن أبي حنيفة
، فضاااال  عمااان لكااان ماااا الزماااوا مثااال مالزماااة أباااي يوساااف ومحماااد ،تباااار اإلتبااااعة باعيفاااأباااي حن
ولاذا القاول  ؛يعني اختص اإلطالق العرفي للصحبة بمن طالت صاحبته لمان نساب إلياهدونهم، 
تاب علياه الشارف للحقيقة العرفية واللغوية، أما الصاحبة التاي رُ  اتحقيق   إن طالي" :"وقير: الثاني

 ا،يساير   أو بمجارد لقياه ولاو شايئ ا ،-الساالمعليه الصالة و -ؤية النبي العظيم هي تكون بمجرد ر 
بعضاهم قاال:  ،وهذا المحقق والمحرر عند أهل العلم ،-عليه الصالة والسالم-به  اما دام مؤمن  
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ال فال يسمى صاحب لكن هذا يخرج جمع غفير من الصاحابة الاذين  ،إن طالت الصحبة نعم وا 
ممان أسالم  ،-عليه الصالة والسالم-ن لم تطل مدة مقامهم معه مم ،موا في كتب الصحابةرج  تُ 

ثم رجع إلى قوماه  ،يديه ، أو ممن جاء إليه وأسلم على-السالمعليه الصالة و -في آخر حياته 
 ل:ية من هذا النوع وهذا القسم، وقوءمع أن كتب الصحابة ممل ،يخرجهم

................................... 
 

ـــــــــــــــــم يث  ـــــــــــــــــي ول ـــــــــــــــــي  إن طال  ب
 ج

لكناه  ،وصح عمن نسب إليه ،يعني لم يكن بالرأي الثابت ال من حيث النقل قيل به "ولم يثبي"
الاذين هام أهال الشاأن،  ،عناد أهال الحاديث ،عناد أهال العلام الام يكان القاول باه ثابت ا ا،لم يكن ثابت  

 نعم؟ 
 ...طالب:.....

 كلهم صحابة.أوه ور 
 ...طالب:.....

 .-عليه الصالة والسالم-لقوه  ،هم رأوهتحقق أن ،المهم أنهم رأوه
ــــــ  ...................................    أو غــــــزا اوقيــــــر: مــــــن أقــــــام عام 

 

زوة أو غازوتين غايعناي  "أو غـزا" ،أو عامين: يعني طال المقام، ومن تمام القول امن أقام عام  
 كما قال: ،ينلتسكبامحركة العين، لكن قد يحتاج إلى تخفيفها  (مع)األصل معه،  ،معه

 فريشااااااااااااااي ماااااااااااااانكم وهااااااااااااااواي مْعكاااااااااااااام
 

 ................................... 
 

 .يجيزون هذا
................................... 

 

 ..............و ا  بــن المســيب عــزا 
 

، عازاه ابان هاذا القاول معازو ،أو غازا معاه غازوة أو غازوتين ،القول من أقام عام أو عاامين هذا
 :ب، ومقتضى ما ينقل عناه مان الادعوةب ومسي   بالفتح مسيَّ  :بن المسيب، ويقاليد الصالح لسع

لكاااان هااااو المتروكااااة، مساااايب،  ومنااااه السااااائبة ،التااااركهااااو  التسااااييب "ب أباااايب هللا ماااان سااااي  سااااي  "
يعنااي ألساانة الناااس  ،أن الخطااأ المشااهور خياار ماان الصااحيح المغمااور :يقااررون هاام المشااهور، و 

ن كان مقتض ,بمسيَّ بة قاط  ب.مسي    :أن يقال ى هذه الدعوة إن ثبتت عنهوا 
................................... 

 

 ..............و ا  بــن المســيب عــزا 
 

 .عزاه ابن الصالح
ــــــــــه مســــــــــتور    ج  وحيـــــــ  جــــــــاء الفعــــــــر والضــــــــمير   ــــــــــن ل  لواحــــــــــد   وم

 

 هاه؟
 ...طالب:.....

      كاااااا)قال( أو أطلقااااات لفاااااظ الشااااايخ ماااااا

 الح مبهماااااااااااااأريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصاااااااااااا 
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لفائادة مان معرفاة ا ابان الصاالح، طياب ماا يريد باذلك ، وعزاألن هنا جاء الفعل والضمير لواحد
إذا عرفناااا أن هاااذا صاااحابي عرفناااا أن الخبااار متصااال ولااايس  ، وأننساااتفيد االتصاااال؟ الصاااحابة

 إلااى البحااث عاان ننااا إذا عرفنااا أن هااذا الااراوي صااحابي أننااا ال نحتاااج: إبمرساال، األماار الثاااني
وهاااذا البااااب وهاااذا الناااوع مااان أناااواع علاااوم الحاااديث فياااه  ،علاااى ماااا سااايأتي، وكلهااام عااادول عدالتاااه

لكان خالصاتها فاي االساتيعاب البان عباد  ،صال إلاى العشارات، تالمؤلفات الكثيارة، تفاوق اآلحااد
يعناااي خالصاااة مااان ألاااف  ،بااان حجااارواإلصاااابة ال األثيااار،بااان الغاباااة ال -دَساااأو أَ -د ُأْسااا، و البااار

وأبااي  مااا ألااف عنااد المتقاادمين كااابن مناادهفااي هااذه الثالثااة الكتااب، نعاام  ،الكتااب مجمااوع فااي هااذه
 ،تكااون فياااه مرويااات عااان هااؤالء الصاااحابة باألسااانيد، يساااتفيد منهااا طالاااب العلااام يرهماااانعاايم وغ

فااي كتااب تجمااع لااه جميااع ماان ذكاار فاايهم، لكاان إذا أراد معرفااة الصااحابة  ،ج منهااا أحاديااثويخاار  
 .إلحاطة بجميع الكتب فيها صعوبةألن ا فهذه الثالثة كافية؛
خااراج ذلااك  ؟ المؤلفااون فااي الصااحابة عااالمبمااا تعاارف الصااحبة عولااوا فااي إدخااال هااذا الااراوي وا 

 :قال ؟الراوي عن دائرة الصحابة
   ...................................    عر  الصحبة باشـتهار...........وت  

فااي حيااز اآلحاااد لكنااه يعنااي  ،إلااى حااد التااواتر إذا اشااتهر أنااه صااحابي، باشااتهاٍر يعنااي ال يصاال
" ومستفيض، ويكفي فيه خبر الواحد الثقة، مشتهر يعناي معرفاة كاون أباي بكار وعمار  "أو تواتر 

كااون الجاازم بااأنهم ماان الصااحابة معولااه علااى التااواتر، مااا فااي أحااد  ةوعثمااان وعلااي وبقيااة العشاار 
نااص القاارآن علااى أنااه معااه فااي  وقااد ،-عليااه الصااالة والسااالم-يشااك أن أبااا بكاار صااحب النبااي 

وكذلك عمر وعثمان وعلاي  ،الصحيحة المتواترة المستفيضة الهجرة، وجاءت في ذلك األحاديث
ال  ،اشااة باان محصاان جاااء فااي خباار الساابعين األلاافعك   :وغياارهم ماان جلااة الصااحابة، لكاان مثاال

ا ،يصل إلى حد التواتر امام بان ثعلكنه حديث مشتهر، فتثبت صحبته بهذه الشهرة، ض   الباة أيض 
اء وغيارهم كثيار، جا ،اشة جاء فيه الخبر الصحيح المشتهر المستفيض فاي كتاب السانةمثل عك  

 اوثبتات بها ،إلى حاد الشاهرة واالستفاضاة قل من أن تصلذكر بعض الصحابة في أخبار هي أ
طلاب فيهاا أكثار مان ألن إثبات الصحبة لايس مان بااب الشاهادة التاي يُ  ؛الصحبة عند أهل العلم

نما هو من باب قباول خبار الثقاة الواحاد، ولاو كاان هاو المادعي للصاحواحد،  بة إذا كاان ثقاة ، وا 
علياه الصااالة -إذا روى عان النبااي  ،ألناه يقباال خباره ابي وهاو ثقاة يقباال قولاه؛حإذا قاال: أناا صاا

ن ناازع بعضااهم  ،متجااه ، فقبااول قولاه فااي كوناه صاحابي اوالمساألة مفترضااة فاي ثقاة ،-والساالم وا 
مان ادعاى أناه مان أهال يار هاذا ، ونظق علياهقاد ال يواَفا اذا؟ ألنه يدعي لنفسه شارف  لما ،في ذلك
يصدق من وجه وال يصدق من وجه، يصدق من وجه إذا كان ال يصدق أو ال يصدق؟  البيت،
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ق شااايئ ا مااان ألن هاااذا إقاارار مناااه علاااى نفسااه، لكااان هااال يسااتح ؛عطاااى ماان الزكااااةال يُ  ،نتفااع باااهيَ 
 شيئ ا من الخمس إال ببينة. قيستحالخمس إال ببينة؟ ال 

ــــــــو    وتعـــــــــر  الصـــــــــحبة باشـــــــــتهار أو ــــــــول صــــــــاحب ول ــــــــواتر  أو ق    ت
-عليه الصالة والساالم-وأننا لقينا النبي  ،من الصحابة اصحابي واحد يخبر أن فالن   ،صاحب

 -علياااه الصاااالة والساااالم-للنباااي  وهاااذا المااادعى لاااه الصاااحبة حااال كاااون رؤيتاااه ،وجلساانا معاااه ،
عليااه -أو رأي النبااي  ،قباال أن يساالم ثاام أساالم -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي ماان رأى  ا،مؤمن اا

حيارة الراهاب رأى ، بَ في َبحيرة الراهب، وفي رسول هرقالكما قالوا  ،قبل البعثة -الصالة والسالم
ورسول هرقال رأي  ،صحابيبهذا باإلجماع ليس  ،قبل أن يبعث -عليه الصالة والسالم-النبي 
تباوك، لكناه قبال أن يسالم ثام أسالم بعاد ذلاك، فاي  ،بعاد أن بعاث -والساالم عليه الصالة-النبي 

هاو تاابعي حديثاه ، ففاي المساند احمد حاديث  ، وحديثه متصل، خر ج عنه اإلمام أفهو من التابعين
وهو من ليس له  في صحابي حديثه منقطع، يعايا بها، تابعي حديثه متصل، كما قالوا ،متصل

قبال بعثتاه أو بعاد بعثتاه  -علياه الصاالة والساالم-ية، من رأى النباي إال مجرد الرؤية دون الروا
ورقاة بان  ؟مان مر بالتبليغ مثالؤ لكنه قبل أن ي ، أو صدقهبن نفيل وبغيره، كزيد بن عمر  امؤمن  

ونفااهم  ،فذكرهم بعاض مان أل افا ،،نوفل، هؤالء يتنازع العلماء يختلفون في عدهم من الصحابة
 .بعض من ألف
................................... 

 قد ادعاها.......................... 
 .................................ولو 

.................................... 
صالى -سمعت رساول هللا  :أو قال ،-عليه الصالة والسالم-لنفسه أنه رأى النبي  يعني ادعى 

معااروف الأن لااو للخااالف القااوي،  الخااالف المعااروف هااذه ُيجاارى عليهااا "ولــو" ،-هللا علياه وساالم
ن للخااالف الضااعيف، يجاارى  فااي كتااب الفقااه، لااو للخااالف القااوي، وحتااى للخااالف المتوسااط، وا 

شرف ا، شرف الصاحبة الاذي ال  ألنه يدعي ؟ لو ادعاها لنفسه؛خالف قوي فيها  :عليها هنا نقول
  ه؟ولم يره، ها -ة والسالمعليه الصال-النبي  ا من كان ممن لم يلقحد كائن  يناله أ

 ...طالب:.....
 ؟هو ما

 ...طالب:.....
لكان  ،، ادعاى كثيار هاذا-صالى هللا علياه وسالم-سامعت رساول هللا :ثبت بمجارد قولاهال ادعى أ

لكان لاو ترتاب علاى ذلاك ماال  إذا نظرنا إليها أنها مان بااب اإلخباار ال مان بااب قباول الشاهادة،
هذا مفترض متصور في القرن  ،ريعه للصحابة  أو وقفال  مفترض من بيت المال أو وصية مث

علياااه -رساااول صاااحابة الأوقاااف مااان أوقاااف َريعاااه ل -علياااه الصاااالة والساااالم-بعاااد وفاتاااه  ،األول
ا، يتضاامن كونااه صااحابي   اروى حااديث   اأنااا صااحابي، يعنااي إذ: ثاام جاااء قااال ،-الصااالة والسااالم
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قبال يُ  يئ ا يترتاب علياه ماالا ادعاى شاهاذه دياناة، لكان إذ ،هاذا شايء آخار ،ونحكم عليه بالوصل
ال ما يقبل؟ نعم يعناي كاون  ،باد أن يشاهد لاه غياره، هاو المساألة مساألة مفترضاة هناا ال ؟قوله وا 

ا هااو ماال أو مااا يااؤول إلااى ن مااليفارق بااي ؛هااذا مجاارد افتااراضأو كاذا اإلنساان أوصااى أو أوقااف 
ة وباين الرواياة، الشاهادة ال يقبال ولذلك يفرقون باين الشاهاد ؛ما هو من باب الديانة وبين ،المال

 .فيها الواحد، والديانة يقبل فيها الواحد، يعني فرق بين الرواية وبين الشهادة
ـــــــ ـــــــد ادعاهـــــــا وهـــــــو عـــــــدل ق   ب ق

 ج

 .................................... 
 

 ا.ني تنطبق عليه شروط العدالة، فكما تقبل روايته يقبل قوله في كونه صحابي  عهو عدل ي
ـــــــ ـــــــق  ب د ادعاهـــــــا وهـــــــو عـــــــدل ق 

 ج

 .................................... 
 

ناه ماا دام قبلناا دعاواه فاي كوناه : إلاو قاال قائال ،، حاال الادعوى هاو عادليعني حال كونه عادال  
ال ما ي ا في قبول دعواه أنه عدلواشترطن ،والصحابة كلهم عدول ا،صحابي   زم ليلزم عليه دور وا 
  ه؟ها؟ الة قبل ثم نقبل دعواهأو نشترط العد ؟عليه

 ...... نقبر دعواه أو   طالب: 
أو تنظار فياه مان حياث العدالاة وضادها ثام  ،تقبل دعواه في أناه صاحابي ثام تبحاث عان عدالتاه

، ال فااي دور، يعنااي مااا فااي ترتااب كاال واحااد علااى الثاااني همااا فياا اإذ   ؟ه إذا كااان عاادال  ا تقباال دعااو 
 وال عكس. عدال   هعلى كون -قبول الدعوى - ترتب القبول
 ...طالب:.....

أدناى  هبه من اإلنس هذا ما في اورآه ولقيه مؤمن   -عليه الصالة والسالم-نعم من صحب النبي 
هااذا المااوطن الجاان كمااا  نااه صااحابي ا، لكاان بالنساابة يبحثااون فاايوال فااي خااالف فااي كو  ،إشااكال

اا  -عليااه الصااالة والسااالم-نبااي األنبياااء والرساال الااذين لقاايهم ال ايبحثااون المالئكااة، ويبحثااون أيض 
فااي المناام فقااد  )ماان رآناي) :فااي المناام -علياه الصااالة والساالم-النبااي  ، ومان رأىاإلسااراء حاال

ال ال؟ ال يعااادون  ،رآناااي(( بالنسااابة لألنبيااااء حيااااتهم معروفاااة أنهاااا حيااااة  ،هااال يعااادون صاااحابة وا 
ساى الاذي يدنيا، يبقاى عرتب عليها شيء من أحكام البرزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن ال يُ 

علياااه -ولقاااي النباااي  ، حياتاااه حقيقياااةةياااحيااااة حقيق افاااع حي اااألناااه رُ  ؛ذكاااره بعضاااهم فاااي الصاااحابة
عليااه -ويناازل فااي آخاار الزمااان ويحكاام بشااريعة النبااي  بااه، امصاادق   ،بااه امؤمن اا -الصااالة والسااالم

 ، ذكره بعضهم في الصحابة.-السالمالصالة و 
 ...طالب:.....

 رف األعظم وهو النبوة والرسالة ال داعي لذكر ما دونه، نعم؟ إذا حصل الش ،نعم
 ...طالب:.....
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بي خاالص انتهاى، ماا احعواه، ثم بعد ذلاك إذا تقارر أناه صاهو عرفنا أنه عدل قبل لنقبل د ،ال
 ؟ هيبحث في عدالته، ها

 ...طالب:.....
ال ال ، ثاام بعااد لعدالااةيعنااي قبااول الاادعوة مرتااب علااى ا ؟قباال أن ياادعي مااا ناادري هااو صااحابي وا 

 .ألنه عدل خالص ما عاد يبحث فيه ذلك إذا قبل كونه صحابي ا؛
 ...طالب:.....

ال ال نحان ا،ال ألننا عدلناه لكونه صحابي   لكان ادعاى الصاحبة ننظار  ؟ماا نادري هاو صاحابي وا 
مقرونااة بمااا  ، طيااب إذا كاناات الاادعوى وادعااى الصااحبة يقباال؟ مااا يقباال اإذا كااان فاسااق   هفااي حالاا

وصدقه جموع غفيرة من الناس، جااء  ،مائة سنة ادعى أنه صحابيرتن الهندي بعد ست ،هايكذب
ياتكم ليلااتكم هااذه ال يااأتي مائااة عااام ونفااس أ))أر  فااي الصااحيحين وغيرهمااا: فاي الحااديث الصااحيح

يعناي مان يوماه - ))ما من نفس منفوساة ياأتي عليهاا مائاة عاام :ألخرى وفي الرواية ا منفوسة((
امر أباو الطفيال عا اولاذا كاان أخار الصاحابة موت ا؛ وهو حاي(( -السنة العاشرةم به في لكالذي ت

علاى رأس مائاة سانة، جااء شاخص بعاد مائاة وعشارين  ،تاوفي سانة عشار ومائاة بن واثلة، الذي
ذب دعاواك، فكياف بمان الخبر الصحيح يكعندنا ألن  : ال ليس بصحيح؛ويدعي الصحبة نقول

دقوا، وأتبااع كال مجانين ادعوا أشاياء وُصا ،من يصدقهالكن كل دعوى تجد  ؟مائةجاء بعد الست
 ،يعنااي فااي زماننااا هااذا كثياارة ،والشااواهد فااي الحااال موجااودة ،ناااعق يصاادقون مثاال هااذه الاادعاوى 

أو بساابب مااان  ،ا إذا كاناات مااان غوغاااء الناااسيمال ساا ،األخبااار التااي تشاااع تجااد مااان يصاادقها
كماا  ،صادقثام بعاد ذلاك تُ  ،لمغرضاةيندس بينهم، مان المغرضاين تجاده يستوشاي هاذه األخباار ا

 .حصل في قصة اإلفك، وجد من يستوشيها ويشيعها ويروج لها فوجدت من يصدقها
، وبهااذا نجاازم أنااه لاايس بعاادل؛ ألن حااد النبااوة ولااو كاان ظاااهره العدالااةعلاى كاال حااال إذا ادعااى أ

 ،ياااالجبر  ،، المالئكااااةاهااااا فااااي وقاااات ال يمكاااان تصااااديقها، ادعهامقرونااااة بمااااا يكااااذب هااااذه الاااادعوى 
سااارافيل ،-علياااه الصاااالة والساااالم- النباااي او أل ر ياااوميكائ رضاااوان  ،غيااارهم مااان المالئكاااةو رأوه  وا 

: ل، هال يقااحاال كاونهم مصادقين باه -علياه الصاالة والساالم-النباي ا و ، رأخازن الجناة وغيارهم
فهاال هاام  ،العماال بشااريعته -عليااه الصااالة والسااالم-بااه  نهاام صااحابة؟ ألن ماان شاارط اإليمااانإ

 ليسوا بصحابة.  ، إذ االعمل بشريعته؟ المطالبون ب
وهااذا ال  ،فهام ماان رآه مانهم صاحابي -علياه الصااالة والساالم-إلايهم  اوأماا الجان باعتبااره مبعوث اا

ولاو علاى سابيل  ،إشكال فيه، وأدخل بعضهم ممن ألف في الصحابة من عرف منهم مان الجان
  ، أدخلوا منهم في كتب الصحابة.اإلبهام

 ...طالب:.....
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الاذي أشااروا إلياه فاي الحاد، يعناي مان  ه الرؤياة أو اللقايأو تصاح فيا ،السن الذي تقبال فياه نعم
 -عليااه الصااالة والسااالم-النبااي  ،كهمحاان  ليُ  -عليااه الصااالة والسااالم-جاايء بهاام فااي آخاار عهااده 

ي ئايادخل فاي رالهال يارى أو ال يارى  ،الولياد ،الطفال ؟لكن هل هي رؤياة معتبارة ،هأو رآهم وهم ر 
 ؟ةأو ليست رؤي ةيؤ النبي؟ ر 
 لكن ليسي معتبرة. طالب: 

أباي  محماد بان ،فيخارج هاؤالء كلهام ، من أهل العلم مان يشاترط التمييازمنهم من يشترط التمييز
بثالثة أشاهر، مانهم مان  -عليه الصالة والسالم-قبل وفاة النبي  بكر الذي ُولد في حجة الوداع

وليسات مساتقرة، والصاغير ال يارى،  ،تنفاعهاذه الرؤياة ال  :أدرجه فاي الصاحابة، ومانهم مان قاال
وباين غياره مثال هاذا رؤيتاه مثال عادمها فاال  -علياه الصاالة والساالم-والذي ال يميز بين النباي 

جااد ماان بعضااهم المخالفااات الكبياارة التااي ساايما وأنااه وُ  ال ،ساامه فااي الصااحابةافااال يثباات  ،تنفااع
 عم؟ وتنافي ما تقتضيه وتتطلبه الصحبة، ن ،تناقض مقتضى الصحبة

 ...طالب:.....
 ،لامقاد بلاغ الحُ  -علياه الصاالة والساالم-مانهم مان اشاترط البلاوغ، رأى النباي  ،من الصحابة نعم

ابان عبااس لماا ماات النباي  ،مثال ابان عبااس؛ ألنه ُيخرج شك أنه شاذ وهذا القول ال ،به امؤمن  
ن عباااس أو اباان ن اباا: إفهاال يسااتطيع أحااد أن يقااول ،ناااهز االحااتالمي -عليااه الصااالة والسااالم-

يسااااتطيع أن ينفااااي  -صااااغار الصااااحابة- ؟ والحساااان والحسااااين الصااااغارالزبياااار ليسااااوا صااااحابة
 ط البلوغ شذوذ. افاشتر  ؟، الزبير أو السبطين أو غيرهممثل ابن عباس مثال   ؟صحبتهم

 ...طالب:.....
  ؟فيهم ما

 ...طالب:.....
علياه -، النباي موقاد بعاث إلايه ؟ماانعال مابه  امؤمن   -الصالة والسالم هعلي-نعم من رأى النبي 

ة، فمن ومقتضى الحد أنهم صحاب ،نس والجنإلى الثقلين اإل ،بعث إلى الجن -والسالمالصالة 
، وماان لاام يعاارف يااذكر علااى ساابيل اإلبهااام، إذا ورد فااي طريااق ُعاارف ماانهم بعينااه يااذكر بعينااه

ويرونا وال ناراهم، وال  ،خفاءألنهم فيهم  ؛لكن بالنسبة لرواية اإلنس عنهم يعني فيها عسر ،خبر
 ،دخل فااي شاايء ماان اإلشااكاالتشااك أنااه ُياا أخبااارهم الول ولااذا قباا ؛نعاارف الثقااة ماانهم ماان غيااره

يعني يخبرون عن أشياء حتى أن بعض النااس يازعم أناه يساتفيد مانهم ومان أخباارهم، وهام قاوم 
ناااس لكااان فيماااا وال نساااتطيع الوقاااوف عليهاااا فأخباااارهم بالنسااابة لإل ،مجهولاااون ال نعااارف عااادالتهم

أو  ،بأنه سمع النبي أو سمع من النبي، أو سمع من يقارأ القارآن اإذا أخبر بعضهم بعض   بينهم،
ا ا،بعض  بعضهم ويعرف  ا،يقرأ الحديث وأخبر بعضهم بعض    ،امثلما يعرف اإلنس بعضهم بعض 
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الوصاول  لكان ،ناس، فايهم المجاهيال مثلماا فاي اإلوفايهم الفسااق ،وفايهم الثقاات ،هذا فيماا بيانهم
أو ، نااس ماان يااروي عاان جناايولااذا ال تجاادون ماان اإل ؛إلااى حقيقااتهم بالنساابة لإلنااس فيهااا خفاااء

 .وال يذكر على سبيل االحتجاج ا،يروي عن كذا إال نادر  
 ...طالب:.....

وماان يثباات لااه صااحة  ؟رد عليااه، هااذا لاايس بصااحيح، وماان يثباات لااه أن هااذا ماان التااابعينهااذا ُياا
 ؟عمره

 ...طالب:.....
علياه -ال تقبال، يعناي بضاعهم يقاول: إناه صاحابي ألناه رأى النباي اوى دعيمكن، هذه الا ما ،ال

مااان يااادعي بعاااض غاااالة الصاااوفية يااادعون أنهااام  ،فاااي اليقظاااة، هاااذا موجاااود -الصاااالة والساااالم
 في اليقظة.  -عليه الصالة والسالم-يجتمعون بالنبي 

 ...طالب:.....
ال شاك أناه ثبات فاي الحاديث  ،لونه عان أحادياثأويسا ،عان مساائل ، ويساألونهإيه عندهم أشياء
فاإن الشايطان ال  ،ناي فاي المناام فقاد رآنايآ))مان ر قاال:  -علياه الصاالة والساالم-الصحيح أناه 
دام هاو الرساول  ومقتضاى هاذا عنادهم أناه ماا ،ال إشكال ،-السالمعليه الصالة و - يتمثل بي((

علياه - خرافاة، ه فاي اليقظاة هاذها ر ياناه : إدعوناا ممان يقاول ،وخاطباه ،-عليه الصاالة والساالم-
مان يعقال أناه مادفون  ..، كلوباتفاق من ،النص القطعيبباإلجماع قد مات،  -الصالة والسالم

أنااا  :لكاان مان يقااول ،-علياه الصااالة والساالم-م الجساد الطاااهر ، فاي البقعااة التاي تضاافاي القباار
-حاديااث بأنااه رأى النبااي مااا يصااحح األ االساايوطي كثياار   ،رأيتااه فااي المنااام وسااألته عاان أحاديااث

سااأل عاان حكاام شاارعي أن يُ  نااه يمكاان: إديااث، فهاال نقااولاحأوسااأله عاان  -عليااه الصااالة والسااالم
علياه الصاالة -الشايطان ال يتمثال باه  ؟أو عن حديث فيجيب بأنه ثابات أو غيار ثابات ،فيجيب

م ولايس ئنااي األصال فياه أناه ائي، فاالر ائابال الر ياأتي مان ق   ؟، لكن الخلل من أيان ياأتي-السالمو 
ذا رُ   ،لرؤياا مطولاةث الناائم مان بااب أولاى؛ ولاذا تجاد ان يارد حاديد حديث الُمغف ل فلائبيقظان، وا 

، ولذلك ما يضابط الرؤياا علاى ا..نسي كثير   ،نسي ثلثها ،نسي شطرها ،إذا استيقظ نسي نصفها
ااا، والناافماان شااروط قبااول الااراوي أن يكااون متيقظ اا ،يالرائاا، فاإلشااكال فااي اوجههاا وم مناااف ا يقظ 
  لليقظة.

 ...طالب:.....
 ؟كيف

 ...طالب:.....
 ما يضبط. ،لكن ما يقبل حينما يسأله ويجيب ،الشيطان ال يتلبس به ،يقبل أنه رأى ،ال

 ...طالب:.....
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 إيه.
 ...طالب:.....

وحااال  ا،ألنااه نااائم، والمفتاارض فااي الااراوي أن يكااون متيقظ اا ؛لكاان قااد فاتااه أشااياء ،ينقاال مااا تااذكره
دراك النائم الو النائم   نعم؟ ، ما هو مثل المتيقظ،فيه خلل كبير شك أن ا 

 ...طالب:.....
من ضرب أحاد : نهى الصحابي عن نهي الصحابي ويدخل في الخبر، كمن قالقد يُ  ،قد يدخل

ال ماا يادخل ؟ يادخل فاي هاذا التهدياد، أوالدي فسأعاقبه، ثم ضربه أخوه يدخل فاي هاذا التهدياد وا 
بن الوليد قصة خالد في  ،بل الصحابة وال من قبل غيرهم، فال يمنعن ق  الصحابة ال م فال يسب

))ال تساابوا  :-عليااه الصااالة والسااالم- لنبااي، قااال احينمااا حصاال منااه مااا حصاال مااع أبااي عبياادة
  .بن الوليد من الصحبةهذا ال يخرج خالد  أصحابي((
 -جل وعاال-ألن هللا  ؛هم عدول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلملالصحابة ك "وهم عدول"

شاااهد لهااام بالخيرياااة، والنصاااوص مااان  -علياااه الصاااالة والساااالم-قاااد عااادلهم فاااي القااارآن، والنباااي 
ـار  الكتاب والسنة متضافرة متوافرة،  اء َعَلـى ال ك فَّ دَّ يَن َمَعه  َأش  ول  َّللاَّ  َوالَّ   س  ( ساورة 85)] {}مَُّحمَّد  رَّ

َحَمــ ،هاام؟ الصااحابة ماان الااذين معااه، [الفااتح {}ر  ــَنه م  ــم   [( سااورة الفااتح19)] اء َبي  ــيَظ ب ه   {الكفــار}ل َيب 
يمااا [( سااورة الفااتح85)] ن ويقااين وعلاام وعماال، الااذي فالااذي يغيظااه الصااحابة ومااا نااالوه ماان خياار وا 

أخذ من اآلية كفار مان  -تعالى رحمه هللا-على خطر عظيم، حتى أن اإلمام مالك  يغيظه هذا
ون مؤمن، طوائف البدع وغيرهم ظال يغي ،ون إال الكفارظألن الصحابة ال يغي يسب الصحابة؛

ويلعنااون  ،ويكفاارون الصااحابة ،يساابون الصااحابة -رضااي هللا عنااه-مماان ياادعي التشاايع لعلااي 
-نسااأل هللا العافيااة، يلعنااون الصااحابة، هااؤالء  ،ووجاادت خطااوطهم علااى مصاااحف ،الصااحابة

 غرضااه لايس الصاحابة فاي وقاع مان عنايي وغيااره، رعاةزُ  أباو قاال كماا -والعافياة الساالمة هللا نساأل

نمااا ،الصااحابي ذات وهدفااه  الواسااطة قطااع يرياادون  هااؤالء دياان، ماان الصااحابي يحملااه مااا غرضااه وا 

 تبااع فااالمنقول الاادين ناقاال الصااحابي فااي قاادح إذا ألنااه ؛-السااالمو  الصااالة عليااه- نبينااا وبااين بيننااا

 لناااا نقاال فااإذا ؟الااراوي  حاااال رفناااع اإذ إال المااروي  ثبااوت نعاارف كياااف للااراوي، تبااع المااروي  للناقاال،

 اإثبات اا للناقاال تاابع المنقااول ألن المنقاول؛ فااي نقادح أن بااد ال الناقاال فاي وقاادحنا الادين هااذا الصاحابة
 ألن ؛زمالبااال التاازم إذا إال بكفااره يحكاام ال نااهإ :يقااول ماان وماانهم مااؤداه، فهااذا ،اوضااعف   صااحة ا،ورد  

 ونصف هريرة أبا تسب أنت :له قيل فإذا ،الالزم من هعلي يترتب عما يغفل اكالم   يقول قد اإلنسان

 الاادين ماان أنكاار فااإذا الاادين، صاافن تنكاار أناات اإذ   ،هرياارة أبااا تكفاار ،طريقااه ماان إال جاءنااا مااا الاادين

 فئاالطوا هاؤالء مثال أن الكاالم هاذا صاحة باينيُ  مماا أناه واإلشاكال ،يكفار حينئاذٍ  فإناه ثبات قد شيئ ا
 هريارة أباي فاي يطعناون  حينماا ،كالمستشارقين غيرهم من أو ،الماإلس إلى تنتسب ممن كانت سواء
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 مان ارتااحوا هريرة أبي في طعنوا إذا ألنهم ؟الماذ ،الدين في الطعن المقصود أن وجلي اجد   واضح

 مان إلياه بتنتس ال أو اإلسالم إلى تنتسب كانت سواء الطوائف هذه من تجد ال ولذا ؛السنة نصف

لاين، فاي يطعن  ألناه فايهم؛ يطعان مان تجاد ماا ،الصاحابة مان اللحام آباي أو حماال، نبا أبايض المق 

 واحدة دفعة فيرتاح ،ينالمقل   من صحابي آالف خمسة في يطعن أن إلى يحتاج هريرة أبي من بدال  

 يطعناون  أنهام ن،وباي   واضاح مناه الهادف فهاذا الادين، نصاف مان يرتااح شاان علاى واحد في يطعن

 .ذاته الصحابي إلى ال الدين إلى موجه فالطعن دين،ال من الصحابة هؤالء يحمله فيما
- النباي صاحب مان حادثني قاال: إذا ،أبهام ولاو ،يسام لام أو مانهم الواحاد سامي ساواء عدول" "وهم
 عاان البحااث فااي يحتاااج ال -والسااالم الصااالة عليااه- النبااي ساامع رجاال وأ ،-والسااالم الصااالة عليااه

 .الفتنة في خلد من بعضهم واستثناء عدول، كلهم ألنهم ؛عدالته
 الفاتن بعاض فاي شاارك مان الصاحابة، مان يعناي فتناة فاي ،تماريض هاذه وقيال دخـ " من   قير:"

 وماا ،بدماه المطالباة ترتاب عثماان؟ مقتال عان ترتاب الاذي ماا ألناه ؛عثمان مقتل بعد حصلت التي

 مجتهااد أو ،مصاايب مجتهااد إمااا فيااه هاام ممااا -الجميااع عاان هللا رضااي- ومعاويااة علااي بااين حصاال

وبعضااهم  ،م إلااى علااي فقاتاال معاويااةل بعضااهم فااي الفتنااة وانضاارون، دخاامااأجو وكلهاام ئ،طاامخ
هاذا ماا فمان اعتازل هاذا مفاروغ مناه،  ،وأصاحابه، وبعضاهم اعتازل ادخل ماع معاوياة وقاتال علي ا

فهااام مااان كثيااار مااان بماااا يُ  ،ومااان دخااال لنصااارة علاااي باعتباااار أن الحاااق معاااهدخااال فاااي الفتناااة، 
هاذا الكفاة فياه  ،علايماع  دخال ،وغياره مان النصاوص ة الباغياة(())عمار تقتله الفئاالنصوص، 

ن كان مآله ،على الظن إصابته، من دخل مع معاوية باعتبار أنه مجتهد وأنه يغلب ،راجحة  وا 
دخال ومعذور، ، هذا مجتهد -رضي هللا عن الجميع-باعتبار أن اإلصابة مع علي  إلى الخطأ
ض، ماا زال المناافقون ن مناافٍق وشابهه مان مغار فئام ممن يستغل بعض الظروف م امعهم أيض  

فتجد شاخص يعناي أصال الفتناة  ،يعني يحصل فتن إلى وقتنا هذا ،هذه الظروف يستغلون مثل
، من يطالب من يخرج عن اإلمام فيها باسم الدين، لكن من يطالب بها يطالب باسم الدين مثال  

وقااد صارح بعضاهم لمااا  ؟ه الفتناةمعهام، هاال هاؤالء دعاواهم مثاال دعاوى مان تبنااى هاذ اتجاد فسااق  
وهام  ،غيار معجابهم الوضاع ،ن مان الوضاعو يعني هام متضاايق ،سئل قال: مسألة استغالل تيار

فيوجاااد مااان هاااذا الناااوع فاااي القاااديم والحاااديث، يعناااي المساااألة ماااا أشااابه الليلاااة  ،ماااع كااال مخاااالف
أن كال مان قاتال  وهللا :كاالم فاي الصاحابة، ال يقاالذا، البالبارحة، هؤالء ال يدخلون فاي مثال ها

وقاتال ماع  ،مإلياه مان انضا مجتهد مخطائ، ال قاتال ماع معاوياة انضاألنه م ؛مع معاوية مأجور
غاال فياه، ورفعاه  م، وأمر علي بتحريق بعض من ادعاى نصارته؛ ألناهضإليه من ان معلي انض

مان وأماا  ،الكالم فاي الصاحابة ممان اشاترك فاي هاذه الفتناة ...،فكال الطرفين إلى مقام اإللهية،
 ئ ما نوى.شارك من غيرهم فاألمور بمقاصدها، لكل امر 
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كماا حصال فاي جاد فتناة باين طاائفتين مسالمتين قد يقول قائال: لاو وُ    من دخ **  في فتنة""
ماع أناه فاي المقابال  ؟غيره أو أنصر ما أراه من هو محق دون  ،أعتزل السابق، هل األفضل أن

 زبيعتاه وال يجاو  تبمعنى أنه لو كان هناك إمام ثبتا، ايوجد من ينصر الطرف الثاني ويراه محق  
وهااي مخالفااات عنااد  ،فخاارج عليااه طائفااة يطااالبون بااأمور ينقمونهااا علااى اإلمااام ،الخااروج عليااه

ليسات مماا يجياز الخاروج، إماا  ،لكنهاا ال تجياز الخاروج ،م أنها مخالفات، فيخرجاون سل  مُ  ،اإلمام
هاذا أمار باالنص،  ،ماع القادرة علاى التغييارهذا غير، هذا شيء آخار  ، أو ترك صالةكفر بواح

م، وال يجاوز االعتازال فاي مثال يتعاين الوقاوف ماع اإلماا حينئاذٍ  ،لكن ينقمون عليه أشياء مخالفاة
ب ي{ هذا اعتزل سعد بن أبي  وهللا :قولي ،ال يجوز االعتزال ،[( سورة الحجرات5)] }َفَقات ل وا الَّت ي َتب 

 ؟حااين يحصاال اللاابس مااا تاادري أي الكفتااين أرجااح ،عتاازالواعتاازل فااالن أنااا يسااعني اال ،وقاااص
ألنااك كونااك تعتاازل وال يساافك دم بسااببك هااذا هااو طريااق  يهمااا الحااق؟ نعاام حينئااٍذ تعتاازل؛ومااع أ
نساأل هللا العافياة، فااالعتزال إنماا يصاوغ  ،ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلماة ،السالمة

 ،ن صاااحب الحااق والفئااة الثانيااة لاايس لهاام وجااهحينمااا يخفااى التاارجيح، أمااا إذا تبااين الااراجح وتبااي
ن كااان لهاام تأوياال سااائغ وينقمااون أشااياء هااي فااي الحقيقااة حااق، لكاان ليساات بمباارر للخااروج،  ،وا 

وليساات بتاارك للصااالة بالكليااة، المقصااود أن مثاال هااذا الباااب يااذكر فااي قتااال  ،ليساات بكفاار بااواح
 ال أهل البغي، نعم؟ ومن الموافقات العجيبة أن الدرس في السبل عن قت ،أهل البغي
 ...طالب:.....

إن المخارج أناك إذا خشايت أن تقاع فاي دم حاارام تكاون عباد هللا المقتاول وال تكاون القاتال، يعنااي 
ال قتلوك إما أن تَ  ال تُ قتُاألزموك وا  م يقاول: إن اإلكاراه يقاع فاي ماا فاي أحاد مان أهال العلا ،لقتَال وا 

 ون في القتل.كراه ال يكألن حفظ دمك ليس أولى بحفظ دم أخيك، فاإل القتل؛
بعضهم يستثني من شارك في الفتنة، لكن عموم أهل السنة علاى أن  "  من دخ ** في فتنة"

 الصحابة كلهم عدول حتى من شارك في الفتنة.
: يعنااي ماان زادت أحاااديثهم علااى األلااف ،المكثاارون فااي روايااة الحااديث سااتة "والمكثــرون ســتة"

وأبااو  ،وجااابر باان عبااد هللا ،والبحاار اباان عباااس ،عائشااة والصااديقة ،واباان عماار ،باان مالااكأنااس 
يعنااي أبااو هرياارة وهااو  ،أكثاار ماان ألااف واهرياارة، ولهاام سااابع هااو أبااو سااعيد الخاادري، هااؤالء رو 

أكثرهم على اإلطالق، أباو هريارة أكثارهم يعناي علاى اإلطاالق، يعناي ولايس فايهم مان يقارباه أو 
خمساة آالف  دلايرة، له في مسند بقي بن َمخل الذي يليه يروي نصف ما يروي أبو هر يدانيه، ب

كااام مااان األحادياااث ساااببه  ،يعناااي جماااع غفيااار مااان األحادياااث ،امائاااة واثناااين وسااابعين حاااديث  عوأرب
النسايان  -علياه الصاالة والساالم-جاء في الحديث الصحيح أنه ذكر النبي  االدعوة النبوية، كم



 
  

886 

 886 شرح ألفية احلافظ العراقي

 ))ضاااام رداءك((قااااال: و  -معليااااه الصااااالة والسااااال-فحاااادث النبااااي  ))ابسااااط رداءك((: فقااااال لااااه
 ، فما نسي شيئ ا  قط.وانتهى

 ،وسااماه البحاار جمااع ماان الصااحابة ،والبحاار فااي الحقيقااة عبااد هللا باان عباااس ،أبااو هرياارة أكثاارهم
 ،ذلك البحر، يعني رفض هذا الكاالم البحار : أبىومما جاء في الصحيح من كالم أبي الشعثاء

ال شاك أن ابان عبااس بسابب دعاوة  كثر فتـوى""والبحر في الحقيقة ** أويريد به ابن عبااس، 
حصال لاه مان الفقاه إضاافة  ، ويفقاه فاي الادينأن يعلماه التأويال -علياه الصاالة والساالم-النبي 

إلااى مااا اتصااف بااه ماان حفااظ وفهاام، وامتاادت حياتااه وطالاات بااه الحياااة حتااى احتاااج الناااس إلااى 
 ،-علياه الصاالة والساالم- وصحب النباي ،ابن عمر طالت به الحياة ،علمه، وتفرغ لهذا الشأن

لكاان اباان عباااس أكثاار منااه  ،كباار ماان اباان عباااس، وحاادث بااالكثير ماان األحاديااثولزمااه، وهااو أ
العاراق لماا جااء الساائل مان  بشيء من العبادة عن الفتاوى؛ ولاذا للفتوى، ابن عمر اشتغل اتفرغ  

تاادافع  اسااأل اباان عباااس، طااريقتهم فااي :سااأل اباان عماار فقااال يسااأل عاان مسااألة فااي المناسااك،
يعنااي يااأتي طالااب علاام  ،الفتااوى، وقااد يكااون اباان عماار مااراده بااذلك أن يتفاارغ لشاايء ماان العبااادة

لكناه  ،وهاو ساؤال علام وماأجور علياه ،يتضاايق اتجاد الشايخ أحيان ا ،يسأل والشيخ يقرأ في القرآن
 ،موبعضاهم يعوقاه العلام والفتاوى والتعلاي ،وما أشبه ذلاك ،أو يريد أن يصلي نوافل ،بصدد عبادة

، فبعضاهم يارجح الباذل علاى العباادات الخاصاة، وبعضاهم يارجح بعض العبادات كالصيام ماثال  
بن عبااس مان الناوع الاذي يارجح الباذل، فتجاده يفتاي ويعلام لعبادات الخاصة على كثرة البذل، اا

اذهاااب إلاااى ابااان : ويااروي بكثااارة، هاااذا الساااائل الاااذي جااااء مااان العاااراق وسااأل ابااان عمااار فقاااال لاااه
اك رجل مالت باه الادنيا وماال بهاا، عماوم النااس ثقاتهم بالعبااد مان العلمااء أكثار ذ :عباس، قال

ا هاذه نظارة عاوام النااس، وماا زالات  ،لكناه فاي مجاال العباادة أقال ا،من ثقاتهم بمان هاو أكثار علم 
إلى اآلن يثقون بمن عنده شيء من العمل، وكل ما كثر العالم في العبادة كانت ثقاة النااس باه 

ويزنااون الناااس  ،فااي النفااع القاصاار والمتعاادي وكااذاحقيقااة األماار مااة مااا ياادركون أكثاار؛ ألن العا
وأكثااار إخاااالص  ،-جااال وعاااال-هاااذا عاباااد أكياااد أناااه أقااارب إلاااى هللا  :ن الشااارعية، قاااالواوازيمالبااا

وهو عالم محسوب  ،بينما الثاني يعني هو يعمل الواجبات هذا ال يمكن يفرط بواجباته ..،وأكثر
تجد عنده مزياد مان صايام أو مزياد صاالة أو تاالوة وماا أشابه ذلاك، تجاد  من أهل العلم، لكن ال

الناس يميلون إلى هذا العابد أكثر مما يميلون إلى ذلك العالم الاذي باذل نفساه للنااس، مقتضاى 
 ،ألن هذا يقتضي كثرة الكالم أن يتوسع في شيء من أمور الدنيا؛البذل للناس واستقبال الناس 

ه علااى اساااتقبال يناااتجااده يحتاااج إلاااى شاايء يع يحتاااج إلاااى مكااان أوساااع،تجاااده  ،كثاارة االسااتقبال
إذا نظاارت فااي مااثال  يعنااي عيشااة بعااض أهاال العلاام وهاام ماان الزهاااد فااي الحقيقااة، تجااد  ،الناااس

لكاان إذا  ،الظاااهر إلااى عيشااة أمااراء، يعنااي ماان أزهااد الناااس مماان أدركناااه الشاايخ اباان باااز مااثال  
-شاايخ اباان باااز التنبهااا كثياار ماان أهاال الزهااد، مظاااهر واضااح أنااه يج ...وجاادت جئاات المجلااس
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ذا فيااه األمااور  ،ح وكبيااريلكاان مااع ذلااك إذا دخلاات المجلااس فساا ،ماان الزهاااد -هللا عليااه ةرحماا وا 
ما تجده عند شخص زاهد ال يستقبل الناس وال يعتني بهم،  ،المريحة من تكييف وألوان وأصباغ

لى شيء من التوسع، فالنااس ينظارون شك أنه يحتاج إ فحاجة الناس أو الذي يستقبل الناس ال
الفسايح مماا  ، تجاد المكاان الواساعةهاالفار  تجاد السايارة إليه من هذه الزاوياة أناه شاخص متوساع،

ي نظار إلاى ابان عبااس بأناه رجال ذلاالناس تادعو إلاى هاذا، فهاذا ا جة إلى استقباليقتضيه الحا
يستقبل عموم الناس، ابن عمر  ألنه ؛مالت به الدنيا ومال بها، ابن عباس يحتاج إلى مثل هذا

تجادون مان يحتااج إلاى  ،أكثر وقته فاي العباادة، والعباادة أي مكاان يكفياه، وهاذا الشايء مالحاظ
لى نفع الناس إلى شيء من التوساع ن كاان  ،استقبال الناس وا  بينماا الاذي هاو بخويصاة نفساه وا 

وال  ،وال يفاتح لهام باباه ينفع الناس في طريقاه مان البيات إلاى المساجد أو كاذا، لكان ماا يساتقبلهم
 ؟ن النفاااع المتعااادي أفضااال مااان القاصااار: إنقاااولهااال  ؟يساااتوعب األعاااداد، وأيهماااا أفضااال حينئاااذٍ 

هم فاألفضاال فااي حقااك عكباار عاادد ماان ناااس تاانفإذا كااان صاايامك يعوقااك عاان اسااتقبال أ :ونقااول
ا ..، مافاي كثيار مان -علياه الصاالة والساالم-وعلى هذا يخرج عادم صايام النباي  ؟عدم الصيام

يح عن عائشة أنه ما صام وجاء في الحديث الصح ،-عليه الصالة والسالم-ود صام صيام دا
واسااتقبال الناااس ومعاناااة الناااس تحتاااج إلااى  ..،حتاااج: إنااه ي، نقااول-عشاار ذي الحجااة-العشاار 

 فع المتعدي على القاصر. ، فيؤثر النشيء من التعب البدني والكلفة
اوالعلام ينماي بعضاه بع ،ابن عباس بحار ولاذا  ؛لعلام، والعلام يزياد باإلنفااقاوالباذل يزياد فاي  ا،ض 

 .وترجمان القرآن ،الحبر، حبر األمة ا:البحر، ويقال له أيض   :استحق أن يقال له
................................... 
   أكثــــــر فتــــــوى وهــــــو وابــــــن عمــــــرا

 ................والبحر في الحقيقة   
................................... 

  ج
 ، لكنه مع ذلك أقل من ابن عباس.يعني من المكثرين في الفتوى، ابن عمر كثير في الفتوى 

 وابن الزبير وابن عمرو قد جرى     .................. وهـــو وابـــن عمـــرا
  ج

 و األربعة.ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمر 
................................... 

ـــــــــــــيهم بالشـــــــــــــ ـــــــــــــهعل  هرة العبادل
 

 ...........................قد جرى  
...................................   

، وابان عمار  ،ابان الزبيار ،ابان عمار ،هو قول العبادلة، ابن عباس :قيل فإذا اختار األربعة قوال  
وجعلهاام ثالثااة، وبعضااهم أخاارج اباان الزبياار وجعلهاام ثالثااة،  وعبااد هللا باان عماار  بعضااهم أخاارج

األكثاار علااى أن العبادلااة  ..،جعلهاام أربعااة، المقصااود أن المسااألةمسااعود فبعضااهم أدخاال اباان و 
 األربعة هم هؤالء. 
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، لكن المنصوص عليه من قبل اإلمام أحمد وغيره أن ابن مسعود ليس ..وبعضهم غلط فأدخل
 لكاان اباان ا،ماانهم، يعنااي هاال هاام أفضاال ماان اباان مسااعود؟ ال ليسااوا بأفضاال ماان اباان مسااعود أبااد  

علماه،  ضاطر النااس إلاى اكبار مناه، والوهو موجود فاي عصار مان هاو أ مسعود تقدمت حياته
 ى الكبار احتاج الناس إلى علمهم.وانته ،بهم الحياة لكن من تأخرت وفاتهم وطالت

................................... 
 

   لـــي  ابـــن مســـعود  و  مـــن شـــاكله 
لهم بعضااهم إلااى ثالثمائااة ماان الصااحابة، وأوصاا يعنااي مماان تقاادمت وفاتااه مماان ساامي بعبااد هللا

  .شخص، كلهم اسمهم عبد هللا
................................... 
 وهو وزيد......................... 

 

 .................... و  مـــن شـــاكله 
...................................   

 .بن مسعودامن؟ وهو الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو 
 .زيد بن ثابت "وهو وزيد"

 فـــــي الفقـــــه أتبـــــا  يـــــرون قـــــولهم    ...................وابن عبا  لهم
 

مكاة بأصاحاب ابان عبااس  ،بالكوفاة أصحاب عبد هللا بن مسعود معاروفينيعني لهم أصحاب، 
 هم""لهم ** فـي الفقـه أتبـا  يـرون قـولوزيد وهؤالء لهم أتباع يحملون عنهم الفقاه،  ،والطائف

  .ويقلدونهم هميعني يتبعون
................................... 
 ج  وقــــال مســــرو : انتهــــى العلــــم إلــــى

 .......................يرون قولهم 
 ................................... 

 

 :بن األجدع من جلة التابعينقال مسروق 
ــــــــــب ســــــــــتة أصــــــــــحا  ج  ....................انتهى العلم إلـى ــــــــــار ن  ب كب

 

وابان حازم فاي أحكاماه، ذكاروا المفتاين مان  ،ابن القيم وابان حازم، ابان القايم فاي أعاالم الماوقعين
ومانهم  ،، ومانهم مان تبلاغ المجلادامانهم مان تبلاغ فتااواه أسافار   ،هم علاى طبقااتو وجعل ،الصحابة
جااءت فاي  مجتمعاة ماا ملاو جمعات فتااواه مالجزء الصغير، وذكروا في جمع منهم أنها من تبلغ

عين البن القيم، وأحكام من الصحابة عددهم مرصود في أعالم الموق ن، المقصود أن المفتيءجز 
 ابن حزم.

 ....................انتهى العلم إلى
ـــــــي ـــــــدرداء مـــــــع أ ب ـــــــي ال ـــــــد وأب  ج  زي

ــــــــــب   ــــــــــار ن  ســــــــــتة أصــــــــــحاب كب
 عمــــــــــر عبــــــــــد هللا مــــــــــع علـــــــــــي

 

ثاارة  مااع علااي، هااذا ترتيااب علااى حسااب كوعماار، وعبااد هللا ،هااذا الترتيااب زيااد، أبااي الاادرداء، أبااي
 ؟يعني زيد أكثر من أبي الدرداء فاي الفتاوى  ؟أو اقتضاه النظم الفتاوى أو على حسب األفضلية

إنماا هاذا  ،وأكثر من علي؟ الوأكثر من عمر وأكثر من عبد هللا بن مسعود  وزيد أكثر من أبي
ال معااروف أن منزلااة عماار ترتياب كيفمااا اتفااق، اقتضااه الاانظم، هااذا هاو الااذي تيساار للنا -اظم وا 
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عبااد هللا باان مسااعود هاام أكثاار  وكااذلك -رضااي هللا عنااه-وعلااي  ،فااي الفتااوى  -رضااي هللا عنااه
 ممن ذكر قبلهم، نعم؟  فتاوى 

 ...طالب:.....
ال أبو هريرة نص أكثرهم نعم، ال اقتضاه النظم ،أنس  جعله األخير. هو و  ،وا 

 ...طالب:.....
ال التر    ؟نعم ؟قيعلى سبيل التدلي وا 

 ...طالب:.....
 ال على سبيل التدلي. على سبيل الترقي

 ...طالب:.....
 ، وال من ابن عمر وال من أنس.ال في الرواية ليس جابر أكثر من عائشة في الرواية

 ...طالب:.....
 هو ترتيب كيفما اتفق، مثل هذا.  ،ال ،ال

 زيــــــــد أبــــــــي الــــــــدرداء مــــــــع أ بــــــــي
 ج  .....ثم انتهـى لـ ين................

 عمــــــــــر عبــــــــــد هللا مــــــــــع علـــــــــــي 
................................... 

 

رضااي هللا عاان -يعنااي آخاار ماان ذكاار، عبااد هللا باان مسااعود وعلااي  ؟همااا ماان "ثــم انتهــى لــ ين"
ااالاام هااؤالء السااتة أو يعنااي ع   "ثــم انتهــى لــ ين" ،-الجميااع علاام هااؤالء  ؟انتهااى لااذين العلاام عموم 
ماان كاناات وفاتااه متااأخرة عاان ذياان، كيااف ينتهااي علمااه إليااه وقااد لكاان فااي هااؤالء السااتة  ،السااتة

  ه؟ها ،الدرداء وفاته بعد عبد هللا بن مسعود وأب ؟تأخرت وفاته عنه
 ...طالب:.....

  يعني قد يكون أخذ العلم عنه.....
 ...طالب:.....

ال لاايس بصااحيح؟ ألنااه تااأخرت :إذا قلنااا  انتهااى علاام الصااحابة إلااى اباان عباااس، كااالم صااحيح وا 
وقااد تااأخر عنااه  ،نااه انتهااى علاام أنااس باان مالااك إلااى اباان عباااس: إ، لكاان هاال نقااولموفاتااه عاانه

ثم جاء شخص فادار هاذه األمصاار وأخاذ  صار علماء،يعني لو قدر في األقاليم في األم ؟أنس
ممكان  ؟انتهاى علمهام إلياه: ر أنه يموت قبلهم، هل نقولد   ما عند كل واحد منهم، ثم بعد ذلك قُ 

يمكان أن يجلاس ماع يوجاد حفااظ  هألن ؛متصور أن نقول هذا من هذه الحيثية ،يثيةمن هذه الح
خااالل عشار ساانين يأخااذ علام عشاارة ماان أهال العلاام، ثاام  ة،ومااع الثااني ساان ،مادة ساانةهاذا العااالم 

- لاذا لماا سائل الشايخ محماد رشايد رضااو  ؛يمكان أناه جماع علمهام ،يقدر عليه أن يماوت قابلهم
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هال هاو أعلام مان األئماة  ابان تيمياة:عان شايخ اإلساالم  -ه مناسابوهذا بعيد عما نحن فيه لكنا
 ؟ هها ؟األربعة أم هم أعلم منه

 ...طالب:.....
كتبهم وكتب أصاحابهم فهام أعلام باعتبار شيخ اإلسالم تخرج على  ،نعم من ناحيتين ينظر إليه

 ،أصاحابهم وباعتباره جمع ما عندهم وما عند ،من هذه الحيثية منه وأفضل، ولهم الفضل عليه
فهال  ،يعني إحاطة شيخ اإلسالم بالمذاهب وفقه األئمة وأتباعهم هو أعلم منهم من هذه الحيثياة

ألنهاام أخااذوا العلاام  ؛باان أبااي طالاابلاادرداء انتهااى إلااى عبااد هللا وعلااي ن علاام زيااد وأبااي ا: إنقااول
م نعم ه ،ين، خالصة الخالصة هذفي عصرهما يعني هم الخالصةمنهم، أو بغض النظر أنه 

 ،للفتاوى  يرشاح مانهم عشارة يعني مثل ما يقال: عندك مائاة عاالم ،الخالصة، يعني العلم منتشر
ن كاان ال  :لناوصار االختيار وقع على أفضلهم ق يعني إذا رشحنا وانتهينا هؤالء خالصاتهم، وا 

، أو يمكن أن يصب في قالاب فاي شاخص معاين ،يمكن أن يتصور أن العلم يجمع في شخص
عند علي ليس عند ابن مسعود وهكذا، لكان فاي الجملاة ما و  ،عند علي ما ليسفيكون عند زيد 

 ل العلم الموجود عند الصحابة. يعني علي وابن مسعود حازوا جُ 
 ...طالب:.....

 ،لدخ  ج ومُ خر  مُ  ،ما هو بكالم يعني كلي ،هذا كالم إجمالي ،لكن في الجملة ،إيه ما في إشكال
علاام الشاايخ محمااد باان إبااراهيم آل فااي النهايااة إلااى  :نقااول مااثال  يعنااي لمااا  يعنااي كااالم أغلبااي، ،ال

فاي م ما استفاد شيئ ا؟ يعني مان طاالب الشايخ الشيخين ابن حميد وابن باز، هل يعني أن غيره
حتاااج الناااس ال او  ،لكاان تقاادمت بااه الوفاااة وماا طااال بااه العماار م،قريااب مانه وهاا وقات الشاايخ ماان

ماا لايس  موعناد غياره ،ما ليس عناد هاذا عند الشيخ هذا، و ..إلى علمه، المسائل تقريبية ما هي
ألن العلاااام يميااااز  ؛ورفااااع شااااأن بعضااااهم دون بعااااض ،كااااالم كلااااه يعنااااي تقريبااااياليعنااااي  ،عناااادهم
 صاحبه.

ـــــبعو جعـــــر ـــــ ين وال  ثـــــم انتهـــــى ل
 

   ا شعر .........................  
 .يعني أبا موسى

................................... 
 

 ......عن أبي الدرداء بدل......... 
 ج

باي باان كعاب ومااع عمار إضااافة مااع أُ  ،أبااي الادرداء يكااون مكاناه أبااي موساى ،زياد :هاؤالء السااتة
  ..."والعد   يحصرهم"وعلي نقف عند:  إلى عبد هللا

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 سم.

وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله  ،احلمد هلل رب العاملني
قال احلافظ  ،وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعني اي ذا اجلالل واإلكرام

 يف ابب معرفة الصحابة: -تعاىلرمحه هللا -العراقي 
                 والعاااااااااد   حيصااااااااار م ف اااااااااد ظهااااااااار

اااااااااااااا  .                    ا ب بااااااااااااااوك و ضاااااااااااااارساااااااااااااابعو  ألف 
. 

                  احلاااااااااااااج أربعاااااااااااااو  ألفاااااااااااااا وقااااااااااااابض
                ضْ نِ عاااااااا  ذياااااااا  مااااااااع أربااااااااع آ ف تَاااااااا  .

. 
                    و اااااااااااام  بااااااااااااال    ياااااااااااار  تعديااااااااااااد

                  اثن ااااااااااااااااا عشاااااااااااااااار  أو ت يااااااااااااااااد: قيااااااااااااااااآ  .
. 

                  والفضااااااااااااااآ الصااااااااااااااديق مث عماااااااااااااارُ 
                    و ااااااااااااااو الك اااااااااااااارُ  وبعااااااااااااااده ع مااااااااااااااا   .

. 
                         أو فعلااااااااااي قبلااااااااااه  لااااااااااف  كااااااااااي

              عاا  مالاا ء وقااول الوقااف تااا قلااح:  .
. 

 فالسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة البااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقو 
                         ..................

. 

               .................................
. 

 تا ع  مال .
 أ س  هللا  لي .

                  والفضااااااااااااااآ الصااااااااااااااديق مث عماااااااااااااار
                    و اااااااااااو الك ااااااااااار وبعاااااااااااده ع ماااااااااااا   .

. 
                         أو فعلااااااااااي قبلااااااااااه  لااااااااااف  كااااااااااي

              عا  مالا  وقول الوقف تاا قلح:  .
. 

ة                         فالسااااااااااااااااا ة البااااااااااااااااااقو ، فالبدريااااااااااااااااا
ة              ، فالبيعااااااااااااااااااااة املرضاااااااااااااااااااايفأ ااااااااااااااااااااد  .

. 
                  : وفضااااااآ الساااااااب ني قااااااد ور قااااااال

                    : باااااادرع وقاااااادف يااااااآ:  اااااام، وقيااااااآ  .
. 

                         فوا  لااا ،ال بل اااني باااآ ا اااآ قياااآ:
              أيهاااااااام أساااااااالم قبااااااااآ؟ ماااااااا  ساااااااالف  .

. 
                         : بااااآ علاااايقيااااآ: أبااااو بكاااار، وقيااااآ

              وماااااااااااااااااادعي  مجاعاااااااااااااااااااه   ي باااااااااااااااااااآ  .
. 

                         : اليااااااااااااااد وا عااااااااااااااى وفاقاااااااااااااااوقيااااااااااااااآ
              بعااااااااااااض علااااااااااااى  دجيااااااااااااة اتفاقااااااااااااا  .

. 
وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله  ،العاملنياحلمد رب 

 أما بعد: ،وأصحابه أمجعني
يعين عد  الصحابة   ميك   صره بعد   ،في ول الناظم رمحه هللا تعاىل: والعد   حيصر م

   أيض اواملواليد والوفيا   ،فليسح  ناك مصاحل لإل صاء كما  و موتو  اآل  ، قيق
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فأمور الناس ماشية على عدم اع بار   ه المور وعدم ا ل فا   ،حتد كما  و موتو  اآل 
 ك   او  ،نل شرعي له مفهومه يع ىن به العد ب  والعدا    أيهبو  هبا     ذا تاء ، ليها

وجتد م  ذا  ،يلغى مفهومه  ىت يف النصوص ،ما يلغى مفهوم العد   ىت يف النصوص
 م ال  يعين  اتد   ااب وعد  ما فيه م  أ ا ي  وما أشبه ذل  جتد الفرل كب   حتدثوا ع  ك 

 ما  و حبدي  أو  دي ني أو عشر  فرلال ،ما قال يف املسند ثالثني أو أربعني ألف  دي 
اب   وقال ،صحي  مسلم قالوا سبعة آ ف وقيآ مثانية ،عشر  آ ف فرلال  ،أو مائة
و نا الصحابة ما  د ما ُعدوا بعد   قيق حبي     ،اثنا عشر ألف  دي   :سلمة

يعين يف ال   بدأ الناس يل ف و   ىل  ،والعد   حيصر م :ول ا قال ؛ي جاواله وين ل عنه
يعين   ت ابآ ما  ،و   كانح اجلدوى م  ورائها ليسح كب   ،  ه العدا  وضبطها

ك اب ينفق عليه م  يعين جتد ال ع يعد أ ا ي    ،يصرف على   ا العد م  تهد
واآل   ،الوقح ما لو  فظ بدله عد  أ ا ي  لكا  أنفع له كما  ي  ري ة م  سلف

 ،كآ   ا م  أتآ م ارنة العد  ابلد آ  ، ناك مصاحل كب   وتها  ووالارا  لإل صاء
أو  ،وم  ترائه حيصآ ال حديد للنسآ ،حيصآ  ناك ال واال    يك ر العد  ع    آ البلد

على كآ  ال كآ   ه المور  .بناء على أ  الد آ أك ر م  العد  ي ك ال حديد
وما أصيك الناس ابلشد  والألواء    م   الل   ه الدقة  ،والرالال بيد هللا تآ وعال

ان هح برك ه   ؟وكم فين ؟وكم ب ي ،وم  ذلكم ال و   ذا  قق يف عد ه ،يف   ه العدا 
كانح أت   منه و  ي هر عليه أثر   ،كما يف  رب عائشة رضي هللا عنها ملا كال ه فين

اآل  الد ول ابلنسبة للناس يعين مصا ر م  :لك  قد ي ول قائآ ،الن ل ملا كيآ فين
 ما أ   ،وك ا ا ذا   يدقِ ق وحيد  ويضع مي انية ومصروف   ،كآ  نسا  له راتك معني    ،حمد  

و   شد م  غ  مواالنة وتسديد وم اربة ضي ق  ،هي الراتك يف ربع املد  أو نصف املد ين 
  .فم آ   ه المور قد حي اج  ليها ،على نفسه وعلى م  حتح يده

وأ    ه الد ول اادو   ليسح  ي  ،على كآ  ال الصآ أ  الرالل بيد هللا تآ وعال
 ىت أ  الناس عاشوا ملد  مديد   ىل وقح  ،الصآ ابلنسبة ملا ك به هللا م  أرالال الناس

وقوهتم ب در يومهم يعين   لهم ب در اليوم و ذا  صآ  ، ىل وقح انف اح الدنيا ،قريك
والرالل ماش  ، ذا كا  صا ك حمآ قفآ ما حي اج  ىل أك ر م    ا ،قو  اليوم ان هى
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ومع ذل     ،ومع ذل  بعد أ  ك ر  الد ول وتضاعفح عشرا  املرا  ،يعين ما تاعوا
قا    ىل   ا أ   ال عو  ،وشد  املئونة موتو   مع انف اح الدنيا وهللا املس عا  ،تفي بشيء

والناظم رمحه هللا  ،ثالثني ألف :ومنهم م  ي ول ،العد  مائة ألف :العد  جتد م  ي ول
 تعاىل قال:

                         والعاااااااااد   حيصااااااااار م ف اااااااااد ظهااااااااار
              ب بااااااااااااااااوك.....ساااااااااااااااابعو  ألااااااااااااااااف   .

. 
 ،مث حلق م  حلق ،او رج م  املدينة ب الثني ألف   ،ايعين  ضر معه غ و  تبوك سبعو  ألف  

ا ما وكآ ل د أ  يعد م وا د   ،ت دير أيض ا  و والسبع ،وات معوا  ناك فبلغوا السبعني
 ه يف صفة تابر يف  دي ،ار يعين يف  جة الو اع و  ر احلج أربعو  ألف  ضو  ،اوا د  

يعين م  مجيع  ،ا ومشا   هنم   يدركهم الطرف ميين    :قال -عليه الصال  والسالم- ج النيب 
 ،ايعين قدر   ا العد  أبربعني ألف   ،ار   ا العد  أبربعني ألف  د ِ قُ  ،كأهنم قدروا  اجلها  يعين

يعين  ،ذي ع   -عليه الصال  والسالم-ض النيب بِ وقُ  ،فليس على سبيآ ال حديد والدقة
ت يسر   :يعين ،ضْ نِ مع أربعة آ ف تَ  ،  ي  الرقمني السبعني والربعني مائة وعشر  آ ف

لك  قد ي ول  -صلى هللا عليه وسلم-تويف عنهم النيب  ،ا  ه العد  مائة وأربعة عشر ألف  
لهنا لو كانح مائة وعشر   ؛   مائة وأربعة عشر ألف تو ي بشيء م  الدقة :قائآ
جترب الكسور  ،يعين ت بآ ،أو شيء م    ا او مائة ألف أو مائة وعشري  ألف  أ ،آ ف

و ي ن يجة مجع مل  غ ا معه  ،  ه  ليآ على شيء م  الدقة الك  مائة وأربعة عشر ألف  
يعين  ج معه يف  جة الو اع مم  غ ا  ؟لك  أ  ميك  ال دا آ ،يف غ و  تبوك و ج معه

 عشر  آ ف وعشري  ألف أو أك ر. م ال  معه يف تبوك 
  الك: ما ي ال اجلمع اي شيف؟

 نعم؟
أربعو  مع السبعو  ال ي  غ وا يف  -عليه الصال  والسالم- الك: أنه  ج مع النيب 

 تبوك.
 غ وا معه تبوك ما  ج منهم أ د؟  ي    ي ال لك   آ ال

  الك: كبار الصحاب غ وا و جوا.
مع أربع اآل ف  .ت هر الن يجة م  مجع  ؤ ء مع  ؤ ء يعين ما ميك  ، ذ ا فيه تدا آ

يعين  ضْ نِ عنهم أربعة آ ف تَ  -عليه الصال  والسالم-يعين ذكر أ  جمموع م  تويف النيب 
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  ه العد  كأهنا م يسر  يعين معروفة  ،م  املاء يعين تيسر فهؤ ء ما نضَّ  يعين ُ   ،ت يسر
أوصلها احلاكم أبو عبد هللا  ،مع على  ب ا  بال مجع  ب ة وجت :و م  بال .ومضبو ة

كاب  سعد يف   اومنهم م  تعلها مخس   ، ب ة الصحابة  ا عشر  اثن ، ىل اثن  عشر   ب ة
الطب ة الوىل م   ب ا  أو  ،واحلافظ اب   جر يف ال  ريك تعلهم  ب ة وا د  ، ب اته

لك   ،  ا ابلنسبة لعدال هم نعم  م املرتبة الوىل .املرتبة الوىل م  مراتك الروا  الصحابة
مع صغار  ،رب سنه كأيب بكر وعمر وع ما   يس وع م  أسلم يف أول المر مع كِ 

   ،ا أو أك ر م  ذل الصحابة ال ي  ولدوا بعد ذل  بعشر سنني أو مخسة عشر عام  
   واملن لة.ش  أهنم م فاوتو  يف الس ِ 

                         و اااااااااااام  بااااااااااااال    ياااااااااااار  تعديااااااااااااد
              قيااااااااااااااآ اثن ااااااااااااااا عشاااااااااااااار  أو ت يااااااااااااااد  .

. 
 ب ا  يعين مجع القوام امل شاهبني يف الس  امل  اربني يف الس  وال   ع   .أو ت يد
 ،و ذا ن ر   ىل تعآ الصحابة ثن ا عشر   ب ة ،  ا الصآ يف  ب ا  الروا  ،الشيوخ

مائة وعشر مع عشر قبآ يعين مائة  ،سيأيت أو مائة وعشر سنة مائة على ما وآ ر م موات  
 ،الطب ة عشر سنوا  يعين بني كآ  ب ة وأ رى عشر سنوا  ،اثن ا عشر ،وعشري  سنة

 ،و ذا ن ر   ىل  ب ا  الروا  عند اب   جر و ي اثن ا عشر   ب ة تن هي مبائ ني وأربعني
والطب ا  عند احلافظ ال  يب يف ت كر  احلفاظ أك ر م   ،صار م دار الطب ة عشري  سنة

لك  الطب ة جتمع  ،امل صو  أ    ه أمور اصطال ية ليس فيها شيء حيد  ا .ذل  بك  
 ذا  ،يعين م آ ما ي ال الدفعة م  اخلرجيني ،ال وم امل شاهبني يف الس  وال   ع  الشيوخ

 ؟ ؟ خترج مع م م   فعة مَ  :ولأر   أ  تن ر  ىل س  شخل معني  م  العلماء ت 
كا   ناك تفاو  كب  يف الس  يف    و  ،تعرف يعين أ  سنه م ارب ؟و رس مع م 

ال  ارب  ،أما اآل  ما ميك  يكو    ا ،لنه يف السابق قد يدرس الولد مع أبيه ؛السابق
كبار و و م    ،ول ا يعدو  صاحل ب  كيسا  م  تالمي  ال  رع ؛أك ر يف الوقا  احلاضر 

لنه أت ر يف  لبه العلم  ىت ذُكر أنه بدأ  ؛اومع ذل   و أكرب منه سن   ،اآل  ي  عنه
ابلنسبة لالصطالح يع رب  ،ي  جيعآ يف الطب ا أ  ا  ، لك العلم و و اب  تسعني سنة

  .ه تعل ه م  شيو هن  و ذا ن ر   ىل سِ  ،م  الطب ة الوىل م   الب ال  رع
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ماتوا قبآ  ، قيق يعين جتد يف الطب ا  ي ول الطب ة ك اعلى كآ  ال ما  نا شيء 
و و ال ع  ،ال اسعة قبآ املائ ني مث جتد يف ال اتم يف ال  ريك ،م ال  ال اسعة قبآ املائ ني 
ما  ؟املائ ني يعين كم؟ سح وكم؟ ومائة آم  ال اسعة ما  سنة سح قب ، د    ه السنني

لك    ا  ،الطب ة ال اسعة ماتوا قبآ املائ نيا فكيف يكو   و بصحي  يعين ومائ ني قطع  
على كآ  ال   ه  .أت ر ع  المالئه وما  بعد املائ ني ..عنهم و ال عمره وا  ش   

 ؛لنه ليس  ناك حتديد ؛الطب ا  كلها أمور اصطال ية جتمع ال وم امل شاهبني امل  اربني
  يعين  ذا تعلح ،ل  ما ي علق ابإلنسا    ميك  حتديده بدقة

 
يف  ب ة  او فع   اسامل

  ،وكلهم م   ي  ال بول يف أعلى  رتا  ال بول ،وا د 
 
 او فع   الك   آ يعين أ  سامل

 ىت ا  لف  ،الفرل كب  ؟ابل حديد كأهنما  رتا م  مصنع وا د ما جتد أع فرل بينما
  ؟أ آ العلم أيهم أفضآ

 
ومنهم م   ،  ا الك ر ،م   فع أتآ   اوالك ر على أ  سامل

بآ  ،م م بولو  بدو  تر  هلك  مع ذل  م   ي  ال بول كل ، فع أفضآ وأوثق :ي ول
واملفاضلة بني الناس قد   تعطي  ، هنا أص  السانيد : م م  السانيد ال  قيآ فيها

، و  ا حيفظ و  ا يفول يف الفهم ،لنه قد   ا يفول يف احلفظ ؛ن ائج  قي ة م  كآ وته
وال فضيآ  ،فال  أفضآ م  فال  ، اجلملةيفلك  العرب   ،  حيف ه و ك ا و  ا شيئ ا،

ومع  ،ف د يكو  شخل أفضآ ابإلمجاع م  غ ه ،اإلمجايل   يعين ال فضيآ ال فصيلي
عليه الصال  -فكو  النيب  ،ذل  قد يوتد م  الصفا  يف غ ه ما  و أكمآ فيها منه

أول م  يكسى م  يوم  -عليه السالم-يم و برا  ،أفضآ اخللق على اإل الل -والسالم
لك  يف   ه اخلصلة   ش  أنه  ؟كونه أول م  يكسى  آ  و أفضآ م  حممد  ،ال يامة

أول م  تنشق  -عليه الصال  والسالم-وحممد  ،-عليه الصال  والسالم-قدم على النيب 
ما أ رع بع  قبلي  ،ف ذا موسى آ   ب ائمة العرش :ي ول ،بع أول م  يُ  ،عنه الر 

ف د يكو  اإلنسا  فيه م ية  .فال يعين   ا أنه أفضآ م  حممد ،أم توالع بصع ة الطور
آ املفض   ؛ول ا خي لفو  يف املفاضلة بني الصحابة ؛لك  الن ر  ىل اإلمجال ،يفول هبا غ ه

ه م  يف قول مجيع م  يع د ب ول ،ال فضيآ اإلمجايل على ما سيأيت ليب بكر على اإل الل
بني أ آ السنة يف ت دميه على  على  الف مث ع ما  ،مث عمر ،أ آ العلم على ما سيأيت

 .علي  
                         و اااااااااااام  بااااااااااااال    ياااااااااااار  تعديااااااااااااد

              قياااااااااااااااآ اثن اااااااااااااااا عشااااااااااااااار أو ت ياااااااااااااااد  .
. 
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والفضآ يعين ابلنسبة بني  ،وقد تن ل بعضهم تعلها مخس  ب ا  ية،لهنا اصطال 
 الصحابة الفضآ.

اااااااااااااا                          ديق مث عمااااااااااااااروالفضااااااااااااااآ الصِ 
وبعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده   .

              ع ماااااااااااااااااااا .....................
. 

و  ال فا  مل   الف  ،  ا قول مجيع أ آ السنة -ابلنسبة ليب بكر وعمر-  ا قول 
 -السنة-و   لو واف و  يف مصدر ال ل ي  ،ل يلهنم خيالفو  يف مصدر ال  ؛م  املب دعة
 ،ل  مصا ر ال ل ي امل ل ا  ابل بول كلها تنل على أفضلية أيب بكر مث عمر ؛ملا  الف

فهم  ،أو ما أشبه ذل  ،أو علي على عمر ،آ ع ما  على أيب بكرو  يوتد نل يفض ِ 
وي كرو  فيها ما ي  ضي تفضيآ  ،عند م ك بهم وعند م أسانيد م ال  يرووهنا ،خيالفوننا
 آ يرفضو   ،على  الف بينهم ،ا علي أفضآفعند الشيعة عموم   ،آ عند ماملفض  

 ،فالرافضة يكفروهنم وال يدية   يكفروهنم ؟الشيخني أو مع توليهم للشيخني أيب بكر وعمر
 ،-  والسالمعليه الصال-ويرو  أنه الوىل ابإلمامة بعد النيب  ،ا عليهملكنهم يفضلو  علي  

جتد ا ع اف ابلوصية موتو   عند  ،أوصى له ابخلالفة -عليه الصال  والسالم-وأ  النيب 
ا   علي    :لكنهم ي ولو  ،يع فو  ي رو  ابلوصية ،م آ الشوكاي وم آ الصنعاي وغ مها

على كآ  ال   ا المر حمسوم عند أ آ  .و   فهو أفضآ منهما ،تناالل ليب بكر وعمر
وال فضيآ  ،الفضآ على اإل الل الصديق مث عمر ،سنة واجلماعة و  عرب  مب   الفهمال

 ، نه ظين  منا ثبح أب ا ي  آ ا  :و   قال بعضهم ،  ا قطعي عند مجع م  أ آ العلم
  .على  ري  هم يف ت سيم ال بار

  ن ر  ىل ظوا ر المور وما تاء م  النصوص يعين مَ  ،والفضآ الصديق مث عمر
ل  عمر له مواقف   ؛بعض املعاصري  يعين تر   يف تفضيآ أيب بكر على عمر ،واملواقف

لكنه  في عليهم  ،عمر ،يعين  ضوره يف مجيع املناسبا  ظا ر ،كب   وقوية ومؤثر 
فأبو بكر  ميانه   يعدله  ميا  أ د م  الصحابة كائنا م    ،ب و  اإلميا  ،ال فضيآ البا  

يعين عند عمر  اضر فيه قو  وفيه شجاعة وفيه شد  يف  ،عمركا    عمر و  غ  
و ي مواقف تليلة ومشرفة ويف مي ا   ،فجعآ بعض الناس يغ  مب آ   ه املواقف ،املواقف

 ،لك  مع ذل   في عليهم السر يف تفضيآ أيب بكر على عمر ،احلسنا     شاء هللا
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مال  ميا  أيب بكر إبميا  غ ه لعدل ولَ  ال حبي  لو وُ  ،و و قو  اإلميا  ورسوخ الي ني وثباته
  فضآ علي على ول ا بعضهم يعين مَ  ؛يعين بعض الناس ينبهر م  ذكر الفضائآ ،هبم

لك  قد  ،وع ما  ك ل  ،علي رضي هللا عنه له فضائآ ك    وله مناقك ومدونة ،ع ما 
قد  يكو  بعد البح  قد يصآ بعض الناس بعد البح  وال حرع  ىل أ  فضائآ علي

تد لك  يف عصر علي وُ  ،ا رضي هللا تعاىل عنه أفضآ م  ع ما   ل  علي   ،تكو  أك ر
 -رضي هللا عنه- يعين كو  علي   ،فا  يج  ىل  ظهار   ه املناقك ،املناالع ووتد املخالف

 ،تد م  خيالفهووُ  ،تد م  يناالعهوُ  هلنه وتد يف عصر  ؛حتفظ مناقبه وتدو  وت داول
لك  يف عهد أيب بكر  ،والروا  م وافرو  ،فا  يج  ىل  ظهار   ه املناقك ،ووتد م  يكف ره
لك  قد   حي اج  ىل ذكر  ،مع أنه وتد  مناقبه وسطر  و ونح ؟وتد م  يناالعه

يعين جتده قبآ عشري  سنة  آ جتدو  م  يسأل م   ،املناقك    عند وتو  املخالف
ل  المور  ؛ما جتدو  م  يسأل ؟رالكبار ع  أ د م   الب العلم أو  ىت ع  الكبا

لك  ملا وتد م  يطع  فيهم ا  اج  ،ماشية على السعة والعلماء حمآ ت دير وا  ام
م  أتآ أ   ؟ت ول يف فال  ما ؟ي  يف فال رأ ما :لعلم أ  يدوروا على املشايف الب ا
اتة  اعية دم املخالف ف د   تكو  احلأما  ذا عُ  ،مناقبهم لوتو  املخالفو  مآثر م ت هر

يشو ش ما سطر م  مناقك علي رضي هللا عنه  قد ل  بعض الناس ؛ ىل ذكر   ه املناقك
 .و و أ آ   ه املناقك، وأرضاه

 ،  ا قول مجهور أ آ السنة أ  ال ال  ع ما  ،والفضآ الصديق مث عمر وبعده ع ما 
 وال ول ال اي و و ل آ السنة. ،على  سك ترتيبهم يف اإلمامة واخلالفة

.................................                         
                         وبعااااااااااااااده ع مااااااااااااااا  و ااااااااااااااو الك اااااااااااااار  .

. 
.....................              أو فعلااي قبلااه

.  ............              .....................
. 

و  ا ال ول معروف ع  اب    مية  مام  ،ا أفضآ م  ع ما   يرى أ  علي  م  أ آ السنة م
لك  الك ر  ،و و مرت  عند ك   م  أ آ العلم ،ايب أبو سليما ورتحه اخلطَّ  ،الئمة

رضي -ويف  راسة لبعض املعاصري  أ  ما أنف ه ع ما   ،على تفضيآ ع ما  رضي هللا عنه
املؤر ني  م  املعاصري   راسة لبعض م  ،لنصر اإلسالم يعا ل املليار رايل -عنه هللا

مث ن ر   ،يعين  ذا عدلح   ن  ال  ك وما أنف ه ع ما  رضي هللا عنه منها ،امله مني
ومع ذل  لوتو  الفنت يف  ،هللا املس عا  ،ت رب م  املليار :ي ول ، ليها مبا تسوى اليوم
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 ،يف بلد ي وافر فيه املهاترو  والنصار ،ي  آ يف بي ه -وأرضاهرضي هللا عنه -آ ر عهده 
 :ل  بعض الناس ي ول ؛وأييت م  ين ل عليه يف قربه ويع دع عليه ،ر  فنهومع ذل  يؤ َّ 

كيف توتد بعض املشاكآ   ،كيف يوتد بعض املشاكآ والناس يعين نن ر يف عصر 
 ي  ؟ض املشاكآ ال  قد   ت صوروالناس م دينو  والناس أ آ فطر  ومع ذل  توتد بع

يعين  ذا وتد  يف أول المر  رص على ال ضاء عليها  ،نعوذ ابهلل م  الفنت ،الفنت
و  ا  ،لك   ذا تطور  والا   وتاء  م  أك ر م  وته قد   يسيطر عليها ،ممك 

وم  العشر   ،تس حي منه مالئكة الرمح  -رضي هللا عنه-يعين ع ما   ،م ال  ي
ومع ذل  حيصآ ما  -عليه الصال  والسالم-واثل   يار الناس بعد النيب  ،  ابجلنةاملبشري
  صآ.

                         لاااااااااف  كااااااااايأو فعلاااااااااي قبلاااااااااه  ُ 
.  .............              .....................

. 
اخلالف يف أيب بكر وعمر مع غ مها   ا ليس عند  ،يعين  الف يعين عند أ آ السنة

 ،يعين    ال أيب بكر وعمر يف اخلالف   ا عند أ آ البدع ،عند أ آ البدع ،أ آ السنة
أييت  ،أبو بكر مث عمر ،اتف نا على أهنما أفضآ المة بعد نبيها ،بكر وعمر  ذا جتاوال  أاب

فالك ر على أ   ،لي رضي هللا عنهمااخلالف يف أ آ بني أ آ السنة ابلنسبة لع ما  وع
   المة بعد نبيها أبو » :وتاء  به ال ا ي  ابل تيك ،الفضآ ع ما  و و ال ال 

 .«بكر مث عمر مث ع ما 
قول معروف عند أ آ  -و و أفضلية علي وت دميه على ع ما -امل صو  أ  ال ول ال اي  

ا على ع ما  ف د أالرى    م  فضآ علي   :لكنه قول مرتوح  ىت قال م  قال ،السنة
 ع ما  و  ويل ع ما     نيِ  ملاذا؟ لنه ما عُ  ،ف د أالرى ابملهاتري  ،ابملهاتري  والنصار

  ش  أ    ا  ط م   ،يولونه ويف المة م   و أفضآ منه مفكوهن ،ابتفال منهم
 قيم هم.

                         أو فعلاااااااااي قبلاااااااااه  لاااااااااف  كاااااااااي
.  .............              .....................

. 
 :احلافظ العراقي ي ول ،يعين  ليآ على ضعفه قلح ،يعين  كاه بصيغة ال مريض

.............              .....................
              قلااح وقااول الوقااف تااا عاا  مالاا   .

. 
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وقول الوقف يعين ي وقف يف املفاضلة بني ع ما   ،  ه م  الاي اته على اب  الصالح
    اللهميعين ما ميك  ترتي  وا د على ال اي  ،ول ماثآ املناقك ،ل عا ل ال لة ؛وعلي

 ذا كا  أرا   سم املا   يعين ال وقف قد حي اج  ليه  ذا كا  يف بيئة أو حميط ي صور منه 
اجل م ب فضيآ ع ما  على  -رمحه هللا-يعين  ذا كا  يعين تاء ع  مال   ،تن ل املفضول

ملاذا؟ لنه يوتد يف   ا  ،لك  قد يكو  وقح أو يف ظرف أو يف مكا  ي وقف فيه ،علي
ا أفضآ م  ع ما     علي   :أو يف   ا ال ما  م  لو قيآ له ،أو يف   ا املكا  ،ال رف

فيه سنة وفيه كما ملا سئآ اب  اجلوالع يف جم مع  ليط   ،ي طاول على ع ما  أو العكس
 أيهم؟  .م  ابن ه حت ه :قال ؟ماذا قال ؟أبو بكر أو علي :أيهما أفضآ :رافضة

   الك: ...............
 ،ي أبوهي ِ صد ِ  ،واب  اجلوالع ين سك  ىل أيب بكر ، ،  و يف قرار  نفسه أبو بكر بال ش 

  ، جن م أب  اب  اجلوالع يرت  أاب ،نه يرت  م  أتآ النسك  :  ن ول ،اب  اجلوالع
يعين عنده  ،لنه يف   ا الباب يف ابب الصحابة م  أ آ السنة كما  و معروف ؛بكر

لك  يب ى أنه يف ابب  ،وخمالفا  يف بعض مسائآ ا ع  ا  ،خمالفا  يف الصفا 
قد خيشى على نفسه  ذا كا   ،بكر لك  خيشى فهو يفضآ أاب ،الصحابة م  أ آ السنة

 .. يعين كما  صآ للنسائي م   و ذا شهره أوذع و  ،جم مع كله مم  يرى   ا الرأع يف
 ،  ابن ه حت هل مَ فاب  اجلوالع ختلَّ  ، يس ابلقدام وما  بسبك ذل  ،بعض النواصك

والسامع ال ع  -عليه الصال  والسالم-ل  ابن ه حتح الرسول  ؛ويف قرار  نفسه أبو بكر
بس ما  ، س  و  ا خمرجٌ  ،حت ه -عليه الصال  والسالم-نة الرسول ل  اب ؛ااق نع رآه علي  

 ،لك  لو سئآ ع  ع ما  وعلي أيهما أفضآ ،قد   جتد م آ   ا ،يسعف يف كآ املواقف
 م  ابن ه حت ه كالمها.

   الك: ...............
فاملسألة يعين م آ ما ذكر قول الوقف  ،كأنه قال ع ما   ،م  ت وج ابن يه انكشف : ذا قال

 قد حي اج  ليه يف بعض الوقا  وبعض الماك .
   الك: ...............

يعين  ،لكنه تاء عنه الوقف صحي  ،وتاء نل يف املدونة ،يعين   ا الك ر ،مث ع ما 
 قد يكو    ه العلة. ،الوقف فهو توقف   ه العلة ،وقال به مجع م  أصحابه
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.............              .....................
              ... وقاااول الوقاااف تاااا عااا  مالااا   .

. 
  تفضلوي على »يف احلدي  الصحي   -عليه الصال  والسالم-يعين ن   ما تاء عنه 

   :وقال ،ا يف ال رآ ا صرحي  نص   تاء مع أ  ال فضيآ ،«و  تفضلوا بني النبياء» «يونس
ملاذا؟ لنه قد جير الكالم يف املفاضلة بني النبياء  ىل تن ل  ،تفضلوي على يونس

يعين ال ع  ،يعين م  قرأ قص ه يف ال رآ  ويف ال فاس  ويف الس  ،املفضول   سيما يونس
ويس سآ يف قراء  ما  ،و  يس صحك أ    ا نيب رسول   يس صحك م آ   ا ،  يدرك

  تفضلوي » -عليه الصال  والسالم-قد ي ن ل   ا الرسول ف وله  ،تاء يف ال واريف
 شية أ  يصآ احلد  ىل  ؛-عليه الصال  والسالم-رفع لشأنه وتواضع منه  «على يونس

يلي  ؤ ء الربعة يف  .نسأل هللا العافية ،وتن ل النبياء كفر ،أ  ي ن ل نيب م  النبياء
  م  املبشري  ابجلنة.فالس ة الباقو  يعين ،الفضلية الس ة

              سااعيد وساااعد واباا  عاااوف و لحاااة
              وعاااااااااااامر فهااااااااااار والااااااااااا ب  املمااااااااااادح  .

. 
   

 ،فالس ة الباقو   ؤ ء العشر   م أفضآ المة على ال تيك ،  ا يف احلائية  ب  أيب  او 
وبعضهم  ،العلم مرتبو  عند بعض أ آ م و  ،كآ له مناقبه  ،يعين بني الربعة مث الس ة

  .يعين ما رتبهم ،ول ل  قال فالس ة الباقو  ؛ م يف من لة وا د  :ي ول
 :وما يدري  لعآ هللا ا لع على أ آ بدر ف ال» :ا  شهد بدر  مَ  ،فالبدرية يعين أ آ بدر

  ا عم الرسول  ؛يعين ير   نا ير   نا املفاضلة بني العباس وبالل ،البدرية «اعملوا ما شئ م
واس س ى به  ،امل صو  العباس «عم الرتآ صنو أبيه» :وتاء  فيه   ه امل الة ،بيهوصنو أ
   بالل؟ ومناقبه ك    لك  أيهما أفضآ  و و  ،عمر

   الك: ...............
شيف  ، ب يف سبيآ هللاومم  عُ  ،وم  الساب ني  ىل اإلسالم ، و م  املهاتري  الولني
ابع بار صلة  ،يعين شيء يشق على النفس ،أفضآ م  العباس اإلسالم ت م أب  بال   

  على شيف ورُ  ،لك  احلق أ ق أ  ي بع ،-عليه الصال  والسالم-العباس ابلنسك 
كيف يس وع   :و وفع ع    ا ال ول مبا قاله بعضهم ،لك  يب ى ،اإلسالم مبناقك العباس

يعين   يعين   ا أ   ؟ا يف بدرسر مشرك  وبني م  أُ  ،ا يف سبيآ هللاا جما د  م  شهد بدر  
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  ا عم الرسول واإلساء   ،بالل ي ن ل أو العباس  ،   جيوال تن ل أ د م  الصحابة
 ،ل  ما يسوء العباس يسوء الرسول ؛-عليه الصال  والسالم- ليه  ساء   ىل الرسول 

 منا  ،د اوالعباس   يشه ،اوبالل شهد بدر   ،ال ع تر  ىل الكالم على البدريةفالبدرية 
  .للمسلمني شهد ا حماراب  
 ، د مع أنه ُوتد  ائفة ي ال  م الراوندية يفضلو  العباس على مجيع المةفالبدرية فأُ 

ف   كانح الراوندية منسوبة  ب  الراوندع املعروف ال نديق  ، ىت على أيب بكر وعمر
ال  قة اإلسالم  :اب  اجلوالع يف املن  م ي ول .فال عرب  هبم و  ال فا  ل و م ،املشهور
ف   كانح تن سك  ىل   ا  ،اب  الراوندع وأبو  يا  ال و يدع وأبو العالء املعرع :ثالثة

 فما فيها  شكال.
   الك: ...............

عليه الصال  -وكافأه النيب  ،سر وكساه عبد هللا ب  أيب قميصهوأُ  ، و أسلم قبيآ الف   ، 
ظا ر  ،  ،-عليه الصال  والسالم-ملا ما  عبد هللا ب  أيب كفنه يف قميصه  -موالسال
   ا.

   الك: ...............
 فيه؟ ما

   الك: ...............
 فيهم؟ ما

   الك: ...............
يعين م  ك سفيا   ،لكآ قوم وارث ،ما أ رع ما  و بعيد ،الراوندية ،ك ا هب ا ا سم

  ؤ ء ،ين سبو   ليه    ىل ال ور  ،مع أهنم يوتد ثوريني اآل  ،ال ورع ان ر  قبآ ال المثائة
واآل   ،الشيخية  ائفة م  املب دعة من رضة م  ألف سنة ،ين سبو   ىل سفيا  ،غ 

م لكآ قو  ،وتد  اآل  ،ويوتد اآل  ،الي يدية عبد  الشيطا  من رضة م  قرو  ،انبع ح
  لح ال لة على بطالهنا. مهما والدعاوى جتد م  يصدقها .هللا املس عا  ،وارث

 أظنهم ي كرو  اي شيف ابمل كرا  أ  الراوندية قبوريني.. ؤ ء الك:  
على كآ  ال ي كر عنهم تفضيآ العباس على أيب بكر  .و  مانع أ  يكو  أولئ  ك ل 

م  عوام املسلمني ع  العباس  األ وا د  يعين بعض الناس م  ابب العا فة لو تس ،وعمر
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م  أتآ  ،فال  أفضآ م  العباس :وعم   و أفضآ منهم م  الصحابة ما ترؤ أ  ي ول
 لك  ما فيه ش  أ  احلق أ ق أ  ي بع. ،-عليه الصال  والسالم-صل ه ابلنيب 

              فالسااااااااااااااااااا ة البااااااااااااااااااااقو  فالبدرياااااااااااااااااااة
..........................              فأ د  .

. 
حتح الشجر   ؛بيعة الرضوا  :فالبيعة املرضية .ايعين ال ي  شهدوا أ د   ، ديعين فأ آ أُ 

مث  ،أبلف -عليه الصال  والسالم- د  رج النيب وأ آ أُ  ،أ آ بدر ثالمثائة وبضعة عشر
ال ع  ،عة الرضوا  ألف وأربعمائةوأ آ بي ،ب ي سبعمائة ،يب ب المثائةرتع عبد هللا ب  أُ 

 فالبيعة املرضية. ،نل يف ال رآ  على أ  هللا رضي عنهم
              قاااااااال وفضاااااااآ السااااااااب ني قاااااااد ور 

.  ........              ..........................
. 

 الصالح. م  ال ائآ؟ اب  ،قال
مااا               ك ااال أو أ ل ااح لفااظ الشاايف

              ابااااااااااااا  الصاااااااااااااالح مبهمااااااااااااااأرياااااااااااااد      .
. 

 
              .... وفضااااااااآ الساااااااااب ني قااااااااد ور 

. 

  
..........................              ف يآ....

. 
 م   م؟  ، م :لك  م   م؟ ف يآ ،يعين فضآ الساب ني تاء ابلنل يف ال رآ 

   الك: ...............
  و الساب  م يعين أ آ بيعة الرضوا   ؤ ء  م  :ف يآ ،نعم أ آ البيعة املرضية آ ر م كور

هنم م  أنفق م  قبآ   :و  ا يل  ي مع قول م  ي ول ،  م  املهاتري  والنصارو الول
 الرضوا  قبآ. ل  بيعة ؛الف   وقاتآ

................................              
              ف يااااااآ  اااااام وقيااااااآ باااااادرع........  .

. 
 ؟يعين  آ   اج  ىل تعديآ الساب ني الولني ،يعين م  شهد بدرا  م الساب و  الولو 

قال فيه أبو  ،منهم م  املهاتري  الولني ومع ذل  تاء يف ترمجة راوٍ  ،يعين  م  يار اخليار
 :قال أيب ،  ا يف اجلرح وال عديآ سألح ،م  الساب ني الولني جمهول ،جمهول : امت

 جمهول.
 ... العدالة.... الك: 

أبو  امت قد يطلق  ،لكنه قد يطلق اجلهالة إبالاء قلة الرواية ،ا   و ما ي صد العدالة قطع  
 اجلهالة إبالاء قلة الرواية.
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 ........................
 .              فالبدرية

 .              فأ د فالبيعة املرضية 

 د  صآ فيها ما  صآ أُ  ،شد  واملش ةلنه  صآ فيها ما  صآ م  ال ؛العطف ابلفاء
 يعين  صآ فيها م  الشد  ما   حيصآ يف البيعة.

 يب... الك: ام حا  رتوع عبد هللا ب  أُ 
 اب الء.

              قااااااااال وفضااااااااآ الساااااااااب ني قااااااااد ور 
ف يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااآ   .

..........................               ااااااااام
. 

 وعرفنا أنه يعو   ىل أ آ البيعة املرضية.
..................................              

              .......... وقياااااااااآ باااااااااادرع وقااااااااااد  .
. 

 يعين أ آ بدر  م الساب و .
.................................              

..................... وقااااد              ........  .
. 

              قياااآ باااآ أ اااآ ال بل اااني.............
.  ........              ..........................

. 
فصلى  ىل بيح  ،يعين أسلم قبآ النسف ،يعين م  صلى  ىل بيح امل دس وصلى  ىل الكعبة

 مث صلى  ىل الكعبة. ،امل دس
              قياااااآ باااااآ أ اااااآ ال بل اااااني وا  لاااااف

.  ........              ..........................
. 

 وا  لف فاعآ   ا الفعآ م  سلف.
              قياااااآ باااااآ أ اااااآ ال بل اااااني وا  لاااااف

             مااااااااا  سااااااااالف أيهااااااااام أسااااااااالم قباااااااااآ  .
. 

لمة يعين ا  لف سلف   ه ا ،  سلفا  لف مَ  :ف وله ،يعين أع الصحابة أسلم أو   
 ا.فيم  يف أول الصحابة  سالم  

              ...................... وا  لف
             ماااااااااااا  ساااااااااااالف أيهاااااااااااام أساااااااااااالم قبااااااااااااآ  .

. 
              قيااااااآ أبااااااو بكاااااار وقيااااااآ بااااااآ علااااااي

.  .................................             
. 

 آ ال ول أبنه أول م  أسلم أبو بكر  ،قيآ صيغة متريض ،بآ علي :وقيآ ،أبو بكر :قيآ
يعين اجل م  ،اليد :وقيآ ؟أو ال ول أب  أول م  أسلم علي قول ضعيف ؟قول ضعيف

لك   ناك أولية نسبية حيصآ عليها  ،الولية املطل ة ،ابلولية املطل ة   ش  أ  فيه ما فيه
اب بكر أسلم قبآ    أ :فال ميك  أ  ي ول قائآ ،لك  أولية مطل ة فيها ن اع ،ا تفال
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فال ضعيف  ،م  الرتال البالغني ال رار أبو بكر ، ىل ت ييد فنح اج  ينئ ٍ  ، دجية
لك   ،و   كا  مجهور أ آ العلم جي مو  أبنه أول م  أسلم ،ابلنسبة لألولية املطل ة

وتاء عنه ما يدل على  ،أبو بكر وقيآ بآ علي :قيآ .مرا  م ب ل  م  الرتال ال رار
 ،ابعض الروااي  سبع   ،-عليه الصال  والسالم-صلى و  يك  يصلي    النيب ذل  أنه 

وما قيآ يف قيآ أبو بكر ي ال يف قيآ  ،لك    ا جم وم ببطالنه ،ويف بعضها أنه سبع سنني
 ،علي :أول م  أسلم م  الصبيا  :ف ذا قيآ ،وأ  ال و ني ابلنسبة لألولية املطل ة ،بآ علي

لك  أولية  ، نه أول م  أسلم م  الصبيا  :عمره سبع أو عشر سنني يص  أ  ي ال
 مطل ة يناالع فيها.

..................................              
             عي  مجاعااااااااااااااااااه   ي بااااااااااااااااااآِ وماااااااااااااااااادَّ   .

. 
لوتو  املخالف واملخالف  ؛ا أول م  أسلم   ا اإلمجاع مر و مدعي اإلمجاع على أ  علي  

واحلاكم   ش  أنه تشم  ،ا أسلمواإلمجاع ا عاه احلاكم وأبو عبد هللا على أ  علي   ،ب و 
 منه رائحة ال شيع.

..................................              
 .             ومدعي  مجاعه   ي بآ  .

              وقياااآ الياااد ........................
.  .................................             

. 
ل  الولية  ؛وما قيآ يف قيآ أبو بكر وقيآ بآ علي ي ال يف قيآ اليد ، ارثةاليد ب  

وم   ،ص  أول م  أسلم م  املوايل اليد ،لك   ذا قيآ م  املوايل ،املطل ة مناالع فيها وب و 
 الرقاء بالل.

              وا عاااااااااااااااى وفاقااااااااااااااااوقياااااااااااااااآ الياااااااااااااااد 
بعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض   .

...........................             
. 

 ا عى بعض العلماء الوفال ا تفال واإلمجاع على  دجية.
              اوقياااااااااااااااآ الياااااااااااااااد وا عاااااااااااااااى وفاق ااااااااااااااا

             ابعااااااااااااض علااااااااااااى  دجيااااااااااااة اتفاق اااااااااااا  .
. 

قصة  ،  ا تؤيد   ا ال وليعين  مجاع أ   دجية أول م  أسلم وقصة بدء الو ي تؤيد 
رتع  ىل  دجية  -عليه الصال  والسالم-وأ  النيب  ،بدء الو ي يف الصحيحني وغ مها

ومع ذل     أريد الولية  ،فال ش  أهنا أسلمح قبآ غ  ا ،وصدق ه وآالرته وآمنح به
و   أريد الولية النسبية فال ش  أنه أ وط  ،هاملطل ة فه ا ال ول وا تفال عليه م جِ 
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م   ،وم  العبيد ك ا ،وم  ال رار ،وم  الصبيا  ك ا ،م  الرتال ك ا :في ال ،وأوىل
 يعين ابل  ييد   ابإل الل. ،وقال به مجع م  أ آ العلم ،م  النساء ك ا ،املوايل ك ا

   الك: ...............
ة ي ول  و أول لك  م  ي ب ه يف الصحاب ،ء  به دجية  ي ال  تا ،لكنه بعد  دجية

 وقيآ هب ا. ،م  أسلم
   الك: ...............

 ؟ماذاال مر  م  
   الك: ...............
  ما ي تك عليه أن  ترت   و  ،ونعرف ل آ الفضآ فضلهم ،أمر  أ  نن ل الناس مناال م

 يه.لنه أفضآ ما ي تك عل ؛رواية أيب بكر على رواية عمر
  الك: واحلك وال ويل.

حتك اليد  ، و ما فيه ش  أ  احلك يف هللا لألشخاص ي فاو  ب در مناال م يف اإلسالم
وكما تاء  ،ل  من ل ه يف اإلسالم أقوى وقدمه أرسف م    ه احلي ية ؛أك ر مما حتك عمرو

 ،فأبو بكر   ش  أ  من ل ه فول من لة عمر« أمر  أ  نن ل الناس مناال م» :يف احلدي 
يرو  أ  أسهآ ما يف أسفآ  رك م   -عليهم م  هللا ما يس ح و -و   كا  الرافضة 
أبصواهتم ويف   ،نسأل هللا السالمة والعافية ،مث أبو بكر ،مث  بليس ، ركا  النار عمر

أظ  ما بيننا  ،ب وما بيننا وبينهم    مخسة ابملائةومع ذل  يدعو   ىل ال  ار  ،ك بهم
 ، ذا ا  لفنا معهم يف الصآ ال ع   يص  معه شيء ،وبينهم يف الوفال و  مخسة ابملائة

 و و ال و يد والشرك وهللا املس عا .
   الك: ...............

 عيسى، كيف؟ :ي ولو  ،عيسى
   الك: ...............

 ،و و أ  عيسى ذكر يف بعض ك ك الصحابة ،ابلمس ذكر ه ابلمس و م آ ما قلنا 
 ، ي -عليه الصال  والسالم-وأنه رأى النيب  ..،-عليه الصال  والسالم-وأ  النيب 

 ياهتم  يا   ،لكنهم أموا  -عليه الصال  والسالم-خبالف غ ه م  النبياء رآ م النيب 
-وحيكم بشريعة حممد  ،يف آ ر ال ما وين ل  ،لك   يا  عيسى  يا    ي ية ،برال ية
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لك  م آ ما أتيك ابلمس  ذا ثب ح النبو  فما عدا ا  ،فهو  ي -عليه الصال  والسالم
ولعلنا  ،شيء م  الطولاخلالف يف آ ر م  ما  م  الصحابة فيه ، وتو ه م آ عدمه

  م  الغد    شاء هللا تعاىل  ىل آ ر الفصآ. رس  ىل نؤ ره 
 على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. اللهم صآ ِ 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44راقي )عاللحافظ األفية شرح 
 باب معرفة الصحابة :تابع

 عبد الكريم الخضير :الشيخ

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 
  .سم

حمد وعلى آله نبينا م ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 .به أجمعينوصح

 في باب معرفة الصحابة: -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
ـــــــــــر  وَ  ـــــــــــاَي آخ  ـــــــــــة   اَم ي ر  ـــــــــــر  م   ب َبي 

ــــــــــــــة   يَن ــــــــــــــا  ب  بالَمد  ــــــــــــــه  السَّ َل  وَقب 
ــــــرَ  ــــــر  ب َهــــــاا  :وق ي َمــــــَرا خ   ابــــــن  ع 

ــــــــــَرة   ــــــــــ   بــــــــــن  مال ــــــــــك  بالَبص   وَأَن
ـــــ ـــــر  أوالشَّ ـــــاب ن  ب س  ـــــه   و  أم  َف َل    و باه 

ــــر  ق ب َضــــا ــــ   ابــــن  ب س  م   َوأنَّ فــــي ح 
ـــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــو أ َب يَن أب  ـــــــــــــــــط   وب َفَلس 

 س  تلي   ام عععععععععععععة  وق عععععععععععععب ض  ال ر م عععععععععععععا
ـــــــــــــــة  وَســـــــــــــــَلَمه   يق يَّ  وق يـــــــــــــــَر: إف ر 

 

اَ ـــــــة    ـــــــر  َمــــــاَي َعـــــــاَم م  ــــــو الطَُّفي   أب 
ر   ــــــــــة   و  أَجــــــــــاب ر   و  أَأو  َســــــــــه   ب َمكَّ

ــــــــَرا ــــــــا ق ب  ــــــــر  ف يَه ــــــــو الطَُّفي   إن    أب 
َفـــــة   َفـــــى َقَضـــــى بالك و   وابـــــن  أبـــــي أو 

ــــــــرَ  ــــــــف  وق ي ل  ــــــــه   :خ  ــــــــ   َواث َل َمش   ب د 
ــــــــــالجزيرة  الع ــــــــــر    َقَضــــــــــى َ  وأنَّ ب

ـــــَر فـــــابن  الحـــــار    بـــــن  َجـــــ  َز    وم ص 
ل عععععععععععععععععععه  ر و ي ف عععععععععععععععععععع  ببع ر قعععععععععععععععععععة    وقع بع 

ـــــــــــــ ي  ـــــــــــــه  أ اباد  َم ـــــــــــــَة الم َكرَّ يَب  و  ب ط 
 ج
 
 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 .وأصحابه أجمعين

وترتيبهم  ،ومنازلهم وأفضلهم ،ضل الصحابةوف ،تعريف الصحابي :ر في باب الصحابةكَ لما ذَ 
خر من مات من آيعني  ،اإلطالق إما على سبيل ،ذكر آخر من مات منهم ،وطبقاتهم

آخر من مات في  ،خر من مات في مكةآ ،، أو بالنسبة لجهة من الجهاتاالصحابة مطلق  
يراد بها اإلطالق، تطلق و  ، قدةآلخرية كاألولياف ،إلى آخره ..المدينة، آخر من مات في الشام

 جهة من الجهات. لق ويراد بها النسبية، بالنسبة لوتط
 : -رحمه هللا-قال 
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 ....................اومن ماي آخر  
 ج
 ...................................   ج 

 ج
 

 "ببير مرية ** أبو الطفير" و؟ه آخر من مات من الصحابة من عن غيره، ايعني متأخر  
مات سنة مائة واثنتين،  :وقيل ،مات عام مائة من الهجرة "ماي عام ما ة"ة، عامر بن واثل

عليه -أنه مات سنة عشر ومائة، على رأس مائة عام من قوله  والذي رجحه الذهبي وغيره
عام أحٍد ممن هو على ظهر األرض مائة ال يأتي على  ،)أريتم ليلتكم هذه) :-الصالة والسالم

يأتي عليها مائة عام ممن هو على  -كما في الحديث اآلخر- )وما من منفوسة)( (وهو حي
هذا الكالم قيل سنة عشر من الهجرة، ومقتضى إضافة المائة  المقصود أن ((ظهرها وهو حي

أن يوجد من  ال يمكن ..،معنى أنه ال يوجدب ،إليها أن يكون آخر من يموت سنة عشر ومائة
عد سنة عشر ال يمكن أن يوجد ب ا الحديث،ومائة أحد، بداللة هذعشر الصحابة سنة إحدى 

 ،ألنه يقضي أن الجيل ينقرض على رأس مائة عام من تلك المقولة ومائة أحد من الصحابة؛
 نعم؟  ،وقد قيل سنة عشر من الهجرة

 ....طالب:....
وهو دليل قطعي بأنه لن  ،المقصود أنه سنة عشر من الهجرة قيل هذا ،بعد حجة الوداع، نعم

يكذبه  ،عى من ذلك فهو باطلدَّ وكل ما يُ  لصحابة من يعيش بعد سنة عشر ومائة،يوجد من ا
وأنهم  ،نه حي: إألنهم يقولون  ؛رواستدل به على موت الخض   الحديث الصحيح الصريح،

وه في المائة األول والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، لن يخرج عن هذا يزعمون أنهم لقُ 
والمحققون  ،لكنه جواب ال يكفي ،على وجه األرضال نه على البحر إ :ولو قالوا ،الحديث أحد

للزمه أن  -الصالة والسالم عليه-، ولو وجد بعد بعثته من أهل العلم على أنه مات قبل البعثة
من النواقض أنه من زعم أنه ون ذكر ؛ ولذا يويؤمن به -عليه الصالة والسالم-يأتي إلى النبي 

، -عليه السالم-مد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى يسعه الخروج عن شريعة مح
وهللا ال يسمع بي يهودي ))ألن شريعة محمد ورسالة محمد عامة شاملة لكل أحد،  فهذا كفر؛
حد الخروج عن شريعة محمد، كما وسع فال يسع أ فال يؤمن بي إال دخل النار(( وال نصراني

 اعن أن يكون حي   وقت البعثة فضال   ار حي  الخضر الخروج عن شريعة موسى، فلو كان الخض
وهذه  ،بمثل هذه األخبار ثن يتعلق ويتشبمكثير م هبعدها بأزمان متطاولة كما يزعم

ويخالف بها النصوص، هذا دليل على أنه غير  ا،ويبني عليها أحكام   ، وهذه الرؤى،المنامات
جد بعد سنة مائة وعشرة، عن أن يو  عن أن يوجد بعدها، فضال   موجود وقت البعثة فضال  

وأنه لو  ،ومائتين وبعد ذلك، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم باألدلة الكثيرة المتضافرة
 ،واإليمان به -عليه الصالة والسالم-بعد البعثة للزمه اإلتيان إلى النبي  اكان موجود  

 .غير ذلكإلى  ..والمجاهدة والمقاتلة معه، لنصر الدين ،واالنضواء تحت لوائه
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ضهم قد يخيل إليه أنه وبعفي ذلك كله على رؤى،  لهمعو وم ،هور أنه حيمنقل النووي عن الج
ا أ  دعاوى، هذه كلها ،وأنه رآه بعرفة، أو رآه في المكان الفالني ،نه ادعى الخضررأى شخص 

  .تثبت أمام النصوصوال 
 ....طالب:....

ا في ذلك الوق الدجال أن ابن صياد على  ،القول بأنه ابن صياد يعني على ،تلو كان موجود 
أجابوا عنه بأنه في البحر وليس في البر، لكن كل هذه أجوبة ال  ،جاء ما يدل على أنه أسلم

 نعم؟  ،ابن صياد، وأنه ال يوجدهو أن الدجال ليس  ، فالمحققأمام التمحيصتثبت حقيقة 
 ....طالب:....

  ؟فيه ماحديث الجساسة،  ،حديث الجساسة نعم
 ....طالب:....

الجساسة، وحديث الجساسة في صحيح  ا، يبقى حديثنعم، لكن ابن صياد غير الدجال قطع  
 لكنه في البحر وليس في البر.  ،مسلم وال إشكال فيه

 يأجوج ومأجوج.طالب: 
 يأجوج ومأجوج. 

 ....طالب:....
 يعني استثنوا من النص؟ 

 ....طالب:....
 كيف؟ 

 ....طالب:....
لكن ما خرج بنص صحيح ال يعترض به على  ،جود يعني عام لهذه األمة ولغيرهاممن هو مو 

أجوج ومأجوج ال أو ي ،النص العام، يعني ما خرج بنص صحيح كما جاء في حديث الجساسة
 .من باب التخصيص يمنع من استثنائه

ـــــــــــة   امـــــــــــاي آخـــــــــــر  و  ـــــــــــر مري  ببي
 ج
 أبــــــو الطفيــــــر مـــــــاي عــــــام ما ـــــــة     ج 

 ج
 

 ..،لحافظ الذهبي وغيره رجحوا، لكن اوهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ،ةسنة مائة من الهجر 
 بن حجر في بعض مواضع من كتبه رجح أنه مات سنة عشر ومائة. احتى الحافظ 

بن سعد أو ، أو سهل بن يزيد بالمدينةمات السائب  وقبله يعني قبل الطفيل "وقبله السا ب"
ينة هل هو السائب أو سهل بن سعد الساعدي أو يعني الخالف في آخر من مات بالمد ؟جابر

ذكر أقوال قد تبلغ الخمسة أو الستة في وفاة وتُ  ،خالف بين أهل العلم ؟جابر بن عبد هللا
 ألنه قال: ؛مكان الوفاةفي الواحد منهم، كما أنه يذكر الخالف 
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................................... 
 

 ...................أو جابر أو بمكة 
 

ن الخالف في آخر من مات وعلى هذا يخرج م ؟مدينة أو بمكةاليعني هل مات جابر ب
 بالمدينة.

ــــــا ابــــــن عمــــــرا ــــــر: ا خــــــر به  وقي
 

 ................................... 
 

 مكة. يعني آخر مذكور ماذا؟يعود على  "بها"
................................... 
ــــــا ابــــــن عمــــــرا ــــــر: ا خــــــر به  وقي

 

...........................أو بمكة . 
................................... 

 

 .عبد هللا بن عمر تأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين
 إن   أبــــــــو الطفيــــــــر فيهــــــــا قبــــــــرا  ...................................

 ج

يل هو آخر على كل حال أبو الطف ؟يعني الخالف في أبي الطفيل هل مات بمكة أو بغيرها
بمكة حسم الخالف كان مكة أو بغيرها، فإن بمن مات من الصحابة على اإلطالق، سواء كان 

وجاء ما  ،يكون آخر من مات بها أبو الطفيل ؟هل هو ابن عمر أو جابر افيمن مات بها أخر  
 ، أعني أبا الطفيل.يدل في صحيح مسلم وغيره أنه مات بمكة
 ...................................  ج  وأنــــــــــ  بــــــــــن مالــــــــــك بالبصــــــــــرة

 

ثالثة بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو أنس 
-لما هاجر النبي  ،ألننا إذا أضفنا العشر التي قبل الهجرةوتسعين عن مائة وثالث سنين؛ 

سنين، فإذا  عشر كذاآنليخدمه وعمره به بن مالك أنس  جاءت أم -عليه الصالة والسالم
ف الرقم في تصح   ،صار الناتج مائة وثالث سنين الهجرةأضيفت إلى الثالثة والتسعين بعد 

 :صوابها، وفي سبل السالم لما ترجم ألنس قال: عن مائة وثالث وستين ،بعض كتب التراجم
: مائة وثالثة وستين كم يكون لو قلناألن  ث سنين، ليست مائة وثالثة وستين؛عن مائة وثال

ثالثة وتسعين من خصم ا ،ثالثة وسبعين ؟-عليه الصالة والسالم-لما جئ به إلى النبي  عمره
 مائة وثالثة وستين، ثالثة وسبعين؟ 

 ....طالب:....
 ه؟ها ،نحوي إداوة سبعين سنة، فأحمل أنا وغالمنعم 

 ....طالب:....
عشر  ى أن عمرهلكن األكثر عل ،أقل من ذلك :قيل ،صغير يعني عمره عشر سنين ال تزيد

 .متقاربة ، وسهل التصحيف بين سنين وستينفيكون مجموع العمر مائة وثالث سنين ،سنين
يعني آخر من مات من الصحابة  قضى بالكوفة" -عبد هللا بن أبي أوفى- "وأبن أبي أوفى

م يطلق ، والشأيعني وفي الشام عبد هللا بن بسر آخر من مات بالشام "والشأم "بالكوفة، 
 .على الكوفة المجرورةا يعني عطف   "والشأم "وكالهما صحيح،  ،هيل والهمز، شأم وشامبالتس
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أبو أمامة  "ه"أو  و باهليعني فآخر من مات فيها عبد هللا بن بسر  سر""والشأم فابن ب  
دي صعبد هللا بن بسر أو  في آخر من مات بالشاميعني اختلف  ،دي بن عجالنصالباهلي، 

لف   الباهلي المعروف المشهور. أبي أمامة ؟بن عجالن  :"وقيرأهل العلم،  يعني خالف بين "ا"خ 
بالشام أو بدمشق يعني  :يعني لما يقال ،بن األسقع آخر من مات بدمشقواثلة  بدمش  واثله"

من  ،الشام هو القطر األعم ؟أال يدخل مع الخالف السابق فيكون آخر من مات بالشام
آخر من مات بالشام أو آخر مات بدمشق  :قيل افإذ ،دمشق :يعني من نواحيه ومدنه ،أعماله

ن المراد مات بالشام القطر األعم بعض النظر عن التفصيالت واألفراد، : إيعني هل نقول
ن ُبسر أو أمامة دخل مع الخالف عبد هللا بلكن أال يمكن أن يُ  ،ودمشق يكون البلد األخص

 :ذلك لكن مع؟ آخر من مات بالشام الباهلي، أو واثلة
ن فــــي حمــــ  ابــــن بســــر قبضــــا  وا 

 

 ................................... 
 

 ،من الشام اوكالهم ،ثم حمص ،ثم خصص بدمشق ،جاء بالقطر األعم يعني اآلن الشام أوال  
 ،يدخل تحته سوريا ،عموم العموم الشام ،يعني القطر ،دمشق مدينة بالشام يعني في سوريا

لكن فيه التعبير  ،مص، ثم بعد ذلك خاص الخاص دمشق وح  يعني قطر داخل القطر األعم
ال ما فيه؟ طيب الباهلي  كلهم ماتوا بالشام،  ،بالشام ؟أبو أمامة الباهلي ؟ين ماتأهنا إشكال وا 

ن دمشق ال تدخل في : إالشام، هل نقول منألنه بدمشق ودمشق  ؛حتى واثلة مات بالشام
 ؟مصر والقاهرة مثال   :يقالكما  ؟الشام على اعتبار االصطالح القديم

 ....طالب:....
بن عجالن أبو ، وُصدي وابن بسر في حمص ،قيعني واثلة بدمش ،قطيب يعني هذا بدمش

بد أن يوجد له مكان أخص من  يعني ال ،أمامة الباهلي يعني في الشام في القطر األعم
 في الشام، لكن مان هذا الخاص داخل أل : مات بالشام الكالم صحيح؛يعني إذا قيل ،الشام

 معنى أنه يخصص واثلة بدمشق وابن بسر بحمص؟ 
 في القطر ا عم.فتركه  يمكن ما ضب  مكان وفاة -أحسن هللا إليك-يا شيخ طالب: 

 ؟الشام يترك الخالف بين الثالثةدام بالشام وكلهم في  ما ماذال يعني ما ضبط مكان وفاته، إذ ا
 ....طالب:....
 حم .  اأيض  طالب: 

 ه؟هو ابن بسر، ها ربسن اب
 ....طالب:....

هم، الخالف بين ثالثة، يعني اآلن عرف في االصطالح القديم أن مصر غير القاهرة  ةثالث
في أخبار  النجوم الزاهرة) :ولذلك يقولون في الكتب مثال   ؛تطلق على الفسطاط وما واالها
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عطف قد يُ  (ر والقاهرةحسن المحاضرة في أخبار مص) :وكثير جاء مثال   (مصر والقاهرة
لكن ليس معنى هذا أننا لو مات شخص  ،الخاص على العام من باب العناية بشأن الخاص

 والرابع ،والثالث بالطائف ،، والثاني بمكة: مات بالحجاز، وفالن آخر من مات بجدةقيل مثال  
خر آ، و آخر من مات بجدةو  ،ترى هذه الصورة نفسها، آخر من مات بالحجاز ،مات بالحجاز

وهم كلهم ماتوا  ، يصلح أن ينصب الخالف بين هؤالءخر من مات بمكةآو  ،من مات بالطائف
 نظير ما ذكرنا، نعم؟  والصورة التي معنا ؟بالحجاز

 ....طالب:....
 .نعم

 قبر........لكنه غير مشكوك في موته طالب: 
 لي مات بدمشق؟ وال

 ....طالب: مثر ال   ماي بدمش ....
  ين مات؟أالباهلي  ةمطيب أبو أما

 . الة المكان تركوه في القطر ا عمجهطالب: ال   يظهر أنه ل
والشأم فابن  :ثم فصلوا، يعني لو قالوا ،لكن ما نصبوا الخالف بين الثالثة كلهم في الشام ،إيه
وهذا  ،وهذا بحمص، دمشقبثم خصصوا هذا  ،، أو واثلة مثال  مثال   أو ذو باهلة وواثلة بسر
م يطلق على ناحية محددة من القطر األعم، مثلما يطلق أمكن، اللهم إال إذا كان الشم ،بكذا

طيب هل  ،خر من مات بالكويت، آو بتونس، أمات بالكويت مثال   :مصر، يعني لما يقال مثال  
ال بالقطر العام يعني هل ننصب الخالف بين من مات بالكويت  ؟مات بالعاصمة الكويت وا 

ن المراد بالكويت القطر األعم : إونقول ؟ها من مدن الكويتير أو غ ،يوبين من مات باألحمد
ا، خاص   ابد أن يكون قطر   بد أن نحمله على القطر األخص، فهنا في الشام ال ال ؟أو األخص

والعراق بالقطر  ،والعراق يطلق عليه العراق بالقطر األعم يعني جهة معينة يطلق عليها الشام،
ا يمال س ،وعراق العجم، هذا معروف في الجغرافيا اقين عراق العرب، بحيث يدخل العر األخص

 القديم منها. 
تطل  على  الشام ا ن عند عموم النا  هناك طالب: أحسن هللا إليك يا شيخ،

 .... دمش ...
لكن هل المراد  ،يه؟ يعني دمشق، إيروح الشام ،آلن في عرفهم الخاص اآلنهذا معروف، ا

ما عده نفس  ،عده قول ثان "وقير بدمش  واثلة" :بدليل أنه قال ،ال ؟دمشق هنا في السياق
 القول األول.

 كاني تطل  الشام على القطر العام. اهو قديم  طالب: 
 شام. :يقال لها هذهكل الجهة  ،بال شك حتى يدخل فيها األردن وفلسطين ولبنان
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ن في حم "  نيث، وحمص؟ لماذا؟ دمشق معروف علمية وتأ ،حمص ممنوع من الصرف "وا 
 ....طالب:....

 ال هذا يقتضي صرفه. 
 ....طالب:....

ألنه ثالثي ساكن  ؛ثالث علل، ولو كان منعه لعلتين لصرف ة،ال، العلمية والتأنيث والعجم
لماذا؟ ألنه ثالثي  ،تفر ا" علمية وتأنيث ومع ذلك صليت هند  " الوسط، كما صرفوا هند مثال  

ساكن الوسط يكون  اهنا ممنوع لثالث علل، وكونه ثالثي  و  ،ساكن الوسط، فهذا يقتضي صرفه
ساكن  ان كونه ثالثي  : إفي مقابل علة واحدة أو ثالث علل؟ إيه إذا منعناه من الصرف قلنا

ذا قلنا ،نعم ويبقى ممنوع من الصرف لعلتين ،الوسط يقوم مقام علة واحدة  ان كونه ثالثي  : إوا 
طويل بين  ، وهذه مسألة خالفية وعراكمقابل العلل كلهايكون في  اساكن الوسط يصرفه مطلق  

 ميني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري، في حديث هرقل ورد ذكر حمص، وبعضهالعَ 
وبعضها غير مصروفة، نعم والسبب في ذلك ما  ،بعض الروايات تكون مصروفةها، و صرف
ساكن  االسبب الذي كونه ثالثي   قام هذانوع في األصل من الصرف لثالث علل، أنه مم ،ذكرنا

يقاوم جميع  نه: إقلنا االوسط في مقابل علة أو العلل كلها، إذا كان مقتضي للصرف مطلق  
ذا قلنافيصرف، العلل   ع من الصرف.يبقى االسم ممنو  ،نه يقاوم علة واحدة فيبقى علتان: إوا 

ن فــــي حمــــ  ابــــن بســــر قبضــــا  وا 
 

 ................................... 
 

 .يعني مات هناك في حمص
................................... 

 

ــــــــــر  قضــــــــــى  ــــــــــالجزيرة الع ن ب  وا 
 ج

  ه؟بدون مراجعة شروح، ها ؟أي جزيرة هذه ،الجزيرة
 طالب: العرا .

 ؟ العراق نعم، بين ماذا
 ....طالب:....

  ؟ال ال كونها جزيرة
 ....طالب:....

ال  ل خلط من بعض الناس الذيالجزيرة، ويحص :ل لهابين دجلة والفرات يقابين النهرين، 
 أطلقت الجزيرة انصرف إليها.ألنه إذا  قد يظنها جزيرة العرب؛ يعرف هذه المصطلحات
ن بالجزيرة العر "  .فتح العين على ما قالواب ةابن َعمير  "وا 

 ....طالب:....
 .الكندي نعم



 
  

906 

 016 شرح ألفية احلافظ العراقي

................................... 
 

ــــــــــالجزير   ن ب ــــــــــر  قضــــــــــىوا   ة الع
 ج

 :وفي الشروح يقال ،يعني تقفون على ذلك في كتب التراجم ،درج ولون:وقد يق ،يعني مات
 .يعني قضى نحبه فمات هناك ،قضى :ن و وقد يقول ،مضى :درج، وقد يقولون 

 ... قبل ذلك البصرة."أبو أبي" : بكسر الفاء وفتح الالم فلسطينقالوا "وبفلسطين"
 ...................................  ج  وأنــــــــــ  بــــــــــن مالــــــــــك بالبصــــــــــرة  

 

 ، كما قرر ذلك النووي وغيره.مثلث الباء، والفتح هو األشهر :لوااق
 بـــــــــــــــــيوبفلســـــــــــــــــطين أبـــــــــــــــــو أ  

 

 ................................... 
 

 ا،كثير   ااختلف في اسمه اختالف   ؟ما اسمه ...،أبو أبي هذا مولى اشتهر بكنيته قالوا: اسمه
  ...؟أبو أبي ؟لوا عندكقا ماذا

 .طالب: زكريا بن منده
 ال هذا الذي تكلم عنه.

 ....طالب:....
ال رام خالة أنس، وهو ابن زوجة منرام، هذا يكون أمه أم حَ نعم أبو أبي بن أم حَ  ؟ طلحة وا 

 ؟ ماذا
 عبادة. طالب: 

 ، ابن زوجة عبادة بن الصامت.عبادة بن الصامت نعم
 وبفلســـــــــــــــــطين أبـــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــي

 

 فـــــابن الحـــــار  بـــــن جـــــز  ومصـــــر  
 

 وابن الحارث أو الحارث؟  ،بن جزء، نعم ابن الحارث أصله ابن جزء
 ....طالب:....

 ، واسمه؟ في النظم ابن الحارث بن جزء
 ....طالب:....
 صنع فيها؟  ذالكن الناظم لضرورة النظم ما ،نعم بالهمز ،ابن جزء

 ....طالب:....
ال ال ءلحارث بن جز افي  ي،يعني سهلها، سهل الهمز ابن جز   ؟بن سعد العشيرة، هو منه وا 

 ؟ مذكور اسمه كامال ..،ترجمم
 ....طالب:....

  .لعبد هللا بن الحارث بن جزء، كم  
 جزء الزبيد . طالب: 

ال...؟ قال بالضم ماذابيدي، الز     وا 
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د، نسبة لزبي ....... ن جزء هو الز بيد  بضم الزاء ؛لضرورةياء ل الهمزة بدال بطالب: 
 واسمه عبدهللا. 

 بيدي؟ الزَّ  :نسبة لزبيد قلنا :ال إذا قال
 ....طالب:....

  .إيه هو ُزبيدي
 ....طالب:....
 .إيه نعم إيه
زكريـا أبـو و ن المـديني بـ...... قالـه ابـن عيينـة وا مصـربواسمه عبد هللا وكون موتـه طالب: 
 ده.........بن من

  ؟صفط القدور موجودة أو مندثرة لكن هذه ،ود هذه معروفةنأنتم أعرف بها، سم
 ....طالب:....

  أبي تراب، وكان الصفط القدور...
 ....طالب:....

 اكان مطبوع   ،ومع ذلك يوجد مطبوع في خمسة مجلدات ،أعرف بدياركم على كل حال أنتم
يمكن حوالي زب، مطبوع يعني في مجلد كبير المدن والقرى والع   ،مجلد كبيرا في والق قديم  بب

ثم بعد ذلك طبع في  ،لمندثرة والقائمة الحالية، مقسوم إلى قسمين امائة صفحة أو أكثرنثما
مجلد مصر فقط، إيه ذكروا العزب دار الكتب المصرية في خمسة مجلدات المندثرة في  مطبعة

 ي ما فيها إال أفراد، نعم؟ الت
 ....طالب:....

 ين؟أ
 ....طالب:....

هو بتأليف فرد، مصر بالنسبة للصرف ثالث ساكن الوسط ما ، أظن رسمي ا، الحكومة، نسيت
ال غير مصروف؟ ها   ه؟مصروف وا 

 مصرو . طالب: 
َر{ ،اآلن غير مصروف بال شك ال َتَراه  م ن م  ص  اه ب ط وا  } [( سورة يوسف83)] }َوَقاَل الَّ    اش 

ر    د المعروف. ليس المراد به البل [( سورة البقرة13)]{ ام ص 
 ....طالب:....

رف فالمراد به نع من الصأما إذا مُ  ،يكون للتنكير ،أي مصر كان ،إذا صرف يكون للتنكير
 العلم المعروف.
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 وقـــــــــــبو الهرمـــــــــــا  باليمامـــــــــــة  
 ج

ـــــــــــــــــة    ـــــــــــــــــع ببرق ـــــــــــــــــه رويف  وقبل
 

 رويفع(( ))لعل الحياة تطول بك يا :-عليه الصالة والسالم-هذا رويفع الذي قال فيه النبي 
 بلدان تونس، هي من بلدان تونس؟ وبرقة من  ،فقبض ببرقة هناك

 ليبيا. طالب: 
  ه؟ها

 ....طالب:....
 ي أعرف أنها تونس. ذلا

 ....طالب:....
 ولذلك قال: ؛اآلن ةيسمون المغارب ،هين ،كله مغرب
ا على برقة يطف أفريقعنعم  اإذ   ،ايأفريق ،أفريقية هي التي تطلق على تونس فريقية"إ"وقير: 

تكون بليبيا، نبدي احتماالت في أمور  ، تكون في تونس على هذافال ها،يدل على أنها غير 
عليه الصالة -له النبي قال يعني الذي  "وقبله رويفع" ه؟مجزوم ومقطوع بها يعني ها

ى حد ما عاشه أبو لكنه لم يصل إل ،به الحياةوطالت  ))لعل الحياة تطول بك(( :-والسالم
اآلخرية التي تذكر بالنسبة له آخرية نسبية يعني لكنه  ،مات قبلهم ،بن مالكالطفيل أو أنس 

 ذه الجهة، آخر من مات بهذه الجهة.به
 ....طالب:....

  .إيه
 ....طالب:....

المدن المتقاربة أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه المدينة، ال ينصب خالف بينها، يعني 
 ،عمالها ومن ضواحيهاأ من  ا،منهألنها قريبة ري مات في بخارى أو بخرتنك قريبة؛ كون البخا

مات  :أن تقول يعني ما فيه فرق األخص، ه فيطلق اللفظ ويراد به األعم، وقد يطلق ويراد ب
 للمجاورة.  ،فرق  هما في ؟فرق  هفالن في السعودية أو مات بالرياض، في
 وقيـــــــــــــــر: إفريقيـــــــــــــــة وســـــــــــــــلمه

 ج
 

 .................................... 
 

 مة بن األكوع.سل 
يعني الخالف هل  "أو بطيبة المكرمه" دية، انتقل إلى البادية ومات بهايعني مات بالبا "ا"بادي   

ه؟ يزيد بن أبي عبيد، ها مع أنه تأخرت وفاته، حتى روى عنه؟ ؟مات بالبادية أو مات بالمدينة
، -ىتعال رحمه هللا-بن إبراهيم كلهم تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري وعن يزيد المكي 

واة في اإلسناد أن تتأخر وهذا أعلى ما عند البخاري من األسانيد، يعني مقتضى العلو وقلة الر 
وفاة هذا  يعني إذا تأخرت وفاة الصحابي حتى أدركه صغار التابعين، ثم تأخرت ،الوفيات
ة لقلة الروا  االصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع األتباع، يعني صار اإلسناد عالي   التابعي
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فتأخرت وفاته ثم وروى عنه من تأخر  ه،تاصل بالنسبة لسلمة لما تأخرت وفاالحهو فيه، وهذا 
ثالثيات البخاري عن طريق  ثم روى عنهم البخاري، يعني أكثر ،الطبقة الثالثةاألمر كذلك في 

بهذا  اثالثي   ابن أبي عبيد عن سلمة بن األكوع، سبعة عشر حديث  المكي بن إبراهيم عن يزيد 
مع أن البخاري له نوازل، له أسانيد  ،وخمسة أحاديث ثالثية من غير هذا الطريق ،الطريق

ثالثة  ،-عليه الصالة والسالم-يعني يرويه من طريق تسعة إلى النبي  ،نازلة عنده تساعي
ث ات بالبادية أو بطيبة، بحسببه تأخر وفاة سلمة بن األكوع الذي م اهذفأضعاف الثالثي، 

  ؟نعم ،للغدوقف لعلنا نت ،وفيه طول ،خذ متواصال  ؤ بد أن ي التابعين ال
 مكة المكرمة...........طالب: 

المنورة، هذا إطالقات ما وردت ة بالنسبة لمكة المكرمة أو المشرفة, والمدين هم يطلقون مثال  
وأنها معظمة ومكرمة  ،وما جاء في النصوص من تعظيمها ،ن بالنسبة للواقعكل، بها نصوص

قد أورد بعضهم أن تسمية المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنوار تشع من قبر النبي  ،ومشرفة
التسميات يعني  بعض المتصوفة، على كل حال مثل هذهكما يقوله  ،-عليه الصالة والسالم-

في سبب هذا  لكن منورة يحتاج إلى تحر ٍ  ،بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما في إشكال
 كان هذا النور معنوي هذا ال إشكال فيه. النور، يعني إن 

 ....طالب:....
لكن على كل حال إذا كان  ،أنار كل شيء -عليه الصالة والسالم-والدته أنار، وفي ب يط

ما هذا وأهل الدين  ،وانتشار الدين ،المراد بالنور النور المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيها
 .-إن شاء هللا تعالى-إشكال  هفي
 ....ب:....طال

 فيه؟  ماالنابغة الجعدي 
 ....طالب:....
ت من الصحابة في بعض الجهات، ا، وذكر من آخر من ماتأخر جد   صحابي، ،من األواخر

 ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع،هم ، وهكذا ساناآخر من مات في خر  بن الحصيبة ريدبُ 
نه قد يروي تابعي صغير عن صحابي أل رفة هذا النوع االتصال واالنقطاع؛لكن يستفاد من مع

ذا عرف ،إذا عرفنا أن هذا الصحابي متأخر الوفاة عرفنا أن االحتمال قائم في كونه أدركه  ناوا 
فالذي يغلب على بحث التابعين، بأنه من المتقدمين والراوي عنه تابعي صغير على ما سيأتي 

 في الوفيات والمتأخرين. المتقدمينهذه هي الفائدة من معرفة  بينهما واسطة، الظن أن
 ... استغفر هللا ،استغفر هللا، استغفر هللا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44راقي )عاللحافظ األفية شرح 
ينَ   َمْعر َفُة التَّاب ع 

لشيخ: عبد الكريم الخضيرا  
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 َمع ر َفة  التَّاب ع ينَ 
ــــابع يُّ  َبا والتَّ ــــح  ــــد  َص ــــن  َق ــــي ل َم  ال َّق 

ـــــَ  َعَشـــــَره   ـــــا   ق يـــــَر: َخم  َب ـــــم  ط   َوه 
 ج
 

ــــــــــَحَبا  ه : أن  َيص  ــــــــــدُّ ــــــــــب  َح ي  َول ل َخط 
................................... 

 ج
 

على لغة تميم، لتكون مخالفة لما في  اوجدت بخط المؤلف، جري  ؛ ألنها كهذا رةش  رة، عَ ش  عَ 
 نعم.  ،لثانيالشطر ا
ـــــ ـــــَوه  ـــــَ  َعش  ـــــا   ق يـــــَر: َخم  َب  َره  م  ط 

 

َواة  كــــــــــــــر   الَعَشــــــــــــــَره    : ر  ــــــــــــــم  ل ه   َأوَّ
 

لكن هل المطلوب في تمام المطابقة للشطرين موافقة اللفظ األول للفظ الثاني في الحركات أو 
طر للغة تميم من أجل مغايرة ما في الش ارة تبع  بيده عش   األنه ضبطه ؟المطلوب المخالفة

 وهناك في العنعنة قال: مغايرة،المن أجل  ،الثاني
 وكثر استعمال )عن( في ذا الزمن

 ج

 إجاااااااااااازة وهاااااااااااي بوصااااااااااال ماااااااااااا قمااااااااااان 
 ج

في يعني كما جاء  ..يعني حري وجدير وخليق أن تكون  ن،ضبطها بفتح الميم يعني األكثر قم  
ن وتجوز وضبطها قمَ  أن يستجاب لكم(( نٌ ))وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقم  الحديث 

رة من عش   ن، وهنا قال:ضبطها قمَ  ل موافقة الزمنكالهما صحيح، لكنه من أج ،بالضبطين
 ؟ن من أجل أن توافقهناك قال: قمَ  ؟مخالفة لما تقدمفي يعني هل  ،أجل أن تغاير العشرة

 ب؟ما عرفنا المطلو  ؟فهل األولى أن توافق أو تغاير ؟رة من أجل أن تغايروهنا قال: عش  
جل أن تغاير العشرة، أعلى لغة تميم، من  رةعش   :ألنه هنا ضبطها بقلمه المطلوب واضح؟
ن من أجل أن توافق الزمن في الضبط، قمَ  وهناك قال: ،من أجل أن تغاير "رواة كر العشرة"

ال لو قال ، وصار نظير ما عندنا وال إشكال، أيهما أولى غايرتن، إجازة وهي بوصل ما قم   :وا 
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ال المغايرةالمواف ولذلك تجدون بعض ؛ يعني حتى في السجع يطلبون فيه الموافقة ؟قة وا 
، يعني صار النطق ..المسجوعة إذا لم تكن موافقة ما صارت يعني -عناوين الكتب-العناوين 
 يعني اآلن قصد هنا أن تغاير.  ؟الجواب ..، يعني فيه شيء من القلق، ومابها ما هو
 ضرورة. طالب: 
 . في.. ضرورة، ما هال ما في
  .........طالب:
 هاه؟

 تطاب  المعنى......طالب: 
والعشرة المطلوب فيهم العشرة المبشرين  ،ال هو المطلوب في الخمسة عشرة هذه الطبقات

وجدت ما هي يعني بالنقل،  مهوبقل ؟بالجنة غيرهم، لكن لماذا قصد أن يضبطها على لغة تميم
 نعم؟ ومن أجل أن تغاير،  ،بقلم الناظم

  .........طالب:
شك أنه في مثل هذا التصرفات مزيد فائدة لطالب العلم، يعني لو لم يضبطه بهذا  يعني ال
رة، رة، أو ما عرف كثير من طالب العلم أن لغة تميم عش  ما عرفنا أن لغة تميم عش   ،الضبط

ألنهم  ن؛قم  الجادة والناس كلهم ماشين على  تن هناك لو لم يضبطها بفتح الميم لكانوقمَ 
كل طالب العلم يحفظون هذا الحديث، لكن ما  أن يستجاب لكم(( نٌ ))فقم  : يعرفون الحديث

أن يطلع طالب العلم على  يعرفون أن فيه ضبط ثان، فهل من فائدة في مثل هذه التصرفات
مقصود أن نعرف أن لغة هذا يعني هل  ؟ولماذا ال يوجد في غيرها من الكلمات ؟هذه اللغات

في كتاب األدب قال:  -تعالىهللا رحمه -أو لغة تميم كذا؟ يعني في صحيح البخاري  قريش
بكسرة  "باب إذا لم تستح  " "،صنع ما شئتاف"بكسرة  ،بدون ياءحاء  ،بكسرة "باب إذا لم تستح  "

))إن مما أدرك الناس من كالم النبوة  :ثم ساق الحديث المرفوع "صنع ما شئتاف"بدون ياء 
نعرف أن الترجمة على هل هذا مقصود أن  ))فاصنع ما شئت((بالياء  لم تستحي((األولى إذا 

 بياء واحدة هذه لغة تميم، واستحيا يستحي لغة تميم والحديث على لغة قريش؟ ألن استحى
في مثل هذه التصرفات والعلماء  األئمة يعني هل من مقاصد يستحيي بياءين على لغة قريش،
بلفظ  -رحمه هللا تعالى-ولماذا لم يترجم البخاري  ؟ذه اللغاتأن يطلع طالب العلم على ه

يعني قد يهجم طالب  ،عديعني يفيد بها القارئ من بُ  ا،البخاري له نظرات بعيدة جد   ؟الحديث
}إ نَّ َّللاََّ بد أن يزال مع الجزم، طيب  حرف العلة ال ( هذه تجزم،لم)ويصحح الحديث ويقول: 

ي ي{ َتح  "إذا لم ياء، طيب الترجمة  ، فإذا جزم ارتفعت ياء وبقتبياءين [ورة البقرة( س81)] َ  َيس 
" حذفت الياء؟ نقول: هذه لغة وهذه لغة، أقول: فهل من مقاصد العلماء في مثل  ماذال تستح 

  ه؟هذه التصرفات أن يطلع طالب العلم على هذه اللغات؟ ها
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  .........طالب:
 هو ما يبعد مثل هذا.

  .........طالب:
، وأما بالنسبة للترجمة تبع فيها لغة تميم ليعرف الطالب القارئ نص الحديث هذا لغة قريشال 

صلى -لغة النبي  :ودبفتح الخاء، قال أبو دا دعة(())الحرب خَ أن في اللفظة أكثر من لغة، 
 أو من أهل العلم الذين ،أي واحد من طالب العلم أو من المثقفينهات ، لكن -هللا عليه وسلم

 ؟يقول ماذا ،ما اطلعوا على مثل هذا الكالم
  .........طالب:

رحمه -عادي بيضبطها كيف ما اتفق، فمثل هذه األمور ينتبه لها طالب العلم، فكون الناظم 
يعدل من لغة إلى لغة، لعل من مقاصده أو من أهدافه أن يطلع طالب العلم على هذه  -هللا

 اللغات، نعم. 
ــــابع يُّ  ــــ والتَّ َباال َّق  ــــح  ــــد  َص ــــن  َق  ي ل َم

ـــــ ـــــَ  َعش  َبـــــا   ق يـــــَر: َخم  ـــــم  ط   َره  َوه 
ــــــــف   ــــــــ ا الَوص  د  ب َه ــــــــر  ــــــــي    الَف  َوَق

يد   ل  َمـــــــن  عـــــــدَّ َســـــــع   َفَبَلـــــــ    اَوَقـــــــو 
َمــــــــــَدا ـــــــــَد َأح  ن  َضـــــــــر  ع  ـــــــــه  اَ ف   َلك نَّ
ــــــــَرة   ــــــــر  الَبص  ــــــــَر الَحَســــــــَن َأه   َوَفضَّ
يَن اَ َبـــــــــ َســـــــــاء  التَّـــــــــاب ع   َداوفـــــــــي ن 

 

ــــــــــــَحَباَول ل َخط    ه : أن  َيص   يــــــــــــب  َحــــــــــــدُّ
ـــــــــــــــَره   ـــــــــــــــر   الَعَش َواة  ك : ر  ـــــــــــــــم  ل ه   َأوَّ
ــــو     ــــن  َع ــــن  اب  ــــَمع  م  ــــم  َيس  ــــَر: َل  َوق ي
ــَوى َســع د  َفَقــ    ــَمع  س   َبــر  ق يــَر: َلــم  َيس 
ـــــــــــــــَواه  َوَرَدا ـــــــــــــــه  َقـــــــــــــــي    َوس   وَعن 

ـــــــــ س  ـــــــــي  أ َوي  ـــــــــة  أ اوالَقَرن  ـــــــــر  الك وَف  ه 
................................. 

 

 األْبدا، األْبدا.
ـــــــــ يَن اَ ب  َســـــــــاء  التَّـــــــــاب ع   َداوفـــــــــي ن 

ـــــــاء   َقَه ـــــــار  الف  ـــــــي الك َب َعه   َوف  ـــــــب   السَّ
ــــــــــــــــد  هللا   َبي  َمان  ع  ــــــــــــــــَلي  ــــــــــــــــمَّ س   ث 
ـــــــــــو َســـــــــــَلَمة  َأو  َســـــــــــال م   ـــــــــــا َأب   إمَّ
ـــــــــــــة  َفَســـــــــــــم   ل يَّ وَن َجاه  ر ك  ـــــــــــــد   والم 
َبـــــــا   التَّـــــــاب ع    َوَقـــــــد  ي َعـــــــدُّ فـــــــي الط  

م   ه  ـــــــــن  ـــــــــَر َع ـــــــــاد   الَحم  ـــــــــَأب ي الز  َن  ك
ـــــــــــ ي  ب   اَوَقـــــــــــد  ي َعـــــــــــدُّ َتاب ع   َصـــــــــــاح 

 

َدا   ر  ـــــــــَرَة أ م   الـــــــــدَّ ـــــــــع  َعم  ـــــــــة  َم َص  َحف 
َوه   ـــــــــــر  ـــــــــــمَّ ع  ـــــــــــم  ث  ـــــــــــة  الَقاس   َخار َج
ـــــــــــــت َباه   ـــــــــــــاب ع    و اش  يد  والسَّ ـــــــــــــع   َس
ـــــــــــا  م   ـــــــــــَ    َق ـــــــــــر  خ   َأو  َفـــــــــــَأبو َبك 
ـــــــــم   ـــــــــي أ َم د  ف ـــــــــَوي  يَن َكس  ـــــــــَرم   م َخض 

م  إ    يه  ــــــــا  ع  فــــــــي تــــــــاب ع  ــــــــون  الشَّ  َيك 
ــــــــاد   ــــــــَو   و  َفَس ــــــــاَء َوه  ــــــــ   َج  والَعك 
ــــــــــار ب   َق ــــــــــن  ي  ن  وَم ــــــــــر   َق َني م  ــــــــــاب   َك

 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:، وأصحابه أجمعين



 
  

924 

 024 شرح ألفية احلافظ العراقي

ذكر  ،ابة وما يتعلق بهمبعد أن أنهى الكالم على الصح -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
وعرف التابعي بأنه من لقي  ،فقال: معرفة التابعين ،بعدهم الطبقة التي تليهم وهم التابعون 

 .الصحابي
ـــــد صـــــحبا ـــــي لمـــــن ق ـــــابع  ال ق  والت

 

 ................................... 
 ج

 " وهنا الالقي.ي النبيئرا" :هناك
ــــــي مســــــلم   ــــــي النب   و صــــــحبة ارا 

 

 ................................... 
 

 :، وهناةيؤ اكتفى بمجرد الر 
ـــــد صـــــحبا ـــــي لمـــــن ق ـــــابع  ال ق  والت

 

 ................................... 
 ج

 أيهما أخص؟ 
 .طالب:.......

 نعم؟
 .طالب:.......

قد تكون من طرف رؤية وال ،أخص اللقاء، يعني الرؤية أعم، اللقاء والمالقاة تكون من الطرفين
 .حدوا

ـــــد صـــــحبا ـــــي لمـــــن ق ـــــابع  ال ق  والت
 

 ................................... 
 ج

عليه -والتابع الالقي لمن قد صحبا مع أنهم منهم من رجح أن الصحابي من لقي النبي 
 يعني على ما تقدم، نعم؟  ،-الصالة والسالم

 .: كر را ي   ، ولي  كر    را يأ  يقال يا شيخطالب: 
ا أن الرؤية أعم من أن تكون بالبصر، فإما أن تكون بالفعل بالبصر أو بالقوة عرفن ،ال ال

 .هذا تقدم في تعريف الصحابي ،نعم ،القريبة من البصر، كما يحصل لألعمى
ـــــد صـــــحبا ـــــي لمـــــن ق ـــــابع  ال ق  والت

 

ـــــــــــب حـــــــــــده أن يصـــــــــــحبا   وللخطي
 ج

حابي، على ما قيل في تعريف الصحابي أنه ال يسمى تابعي حتى يصحب الص مثل ييعن
بد أن يصحبه  أو ال ،وأنه هل يكفي مجرد الرؤية ولو لحظة ،الخالف الذي تقدم في الصحابي

لو صحبه أو رآه و أو أن هذا اصطالح  ا،صحبة يمكن أن يطلق عليها الصحبة لغة وعرف  
وبين  اءٍ ولذا التفريق بين ر  ؟-الصالة والسالم عليه-ة من اللحظات لشرف االتصال به لحظ
-يعني رؤية الصحابي ليس فيها من التشريف مثلما في رؤية النبي  ،ن هذه الحيثيةم القٍ 

، مع أن منهم بد من اللقاء ال :وهنا قالوا ،ية؛ ولذلك هناك اكتفوا بالرؤ -عليه الصالة والسالم
ألة التبع أوسع من مسألة مع أن مس ،تابعي -كما تقدم-ن من رأى الصحابي من قال: إ
 وكم صاحب ألبي حنفية؟  ؟بي حنفيةكم تابع ألالصحبة، 
ث ر. ابطالب: ا ت    ك 
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 ه؟ها
ذا أطلق الصاحب  ؟كم ، نعماألتباع أهل المشرق كلهم تبع ألبي حنفية على مر العصور وا 

 ولذا قال:  ؛انصرف إلى اثنين فقط، إلى أبي يوسف ومحمد، فالصحبة أخص
................................... 

 

ـــــــــــب حـــــــــــده أن   يصـــــــــــحبا وللخطي
 ج

وذاك  ،-عليه الصالة والسالم-ليكون حد التابعي مثل حد الصحابي، إال أن هذا بالنسبة له 
 بالنسبة للصحابي. 

  .........طالب:
 فيهم؟  ما

  .........طالب:
الرجل للصحابي يصح أن  ، أو مجرد لقاءتبع بإحسان :يبقى مسألة هل يزاد في الحد يعني

، لكن مسألة خالفيةذه ه؟ أن يكون ممن تبع بإحسانبد أن يقيد أو ال ب ،يطلق عليه تابعي
ا وأن لفظ أو الوصف بكون فالن تابعي ال يعني التوثيق، لو كان يعني مال سي مجرد التسمية

لكن لما  ؟نعم ،مع أنه قال به بعضهم، من تبعهم بإحسان ،التوثيق احتجنا إلى هذا الوصف
 :إذا قيل ،وصف الصحابي يعني ثقة بيهو مثل وصف الصحاكان وصف التابعي ما 

فالن تابعي هل يعني هذا  :لكن إذا قيل ،صحابي يعني ثقة عدل ما يحتاج إلى أن يبحث فيه
جد، وقد وُ  ،ال نحتاج إلى هذا القيد، وهو قول األكثر، قد يوجد تابعي هو مبتدع اإذ   ،توثيقه

وصف الألنه ليس  ؛ثر في الحدجد، لكن ما يؤ وُ  ،كثير من التابعين فيهم شيء من االبتداع
 للتعديل. بالتابعي مثل الوصف بالصحابي مقتضٍ 

يعني طبقات يعني مثلما قيل في الصحابة قيل في التابعين، ومثل ما صنفوا في  "وهم طبا "
وصنفوا في طبقات التابعين،  ،الطبقات الشاملة للصحابة والتابعين صنفوا في طبقات الصحابة

وعرفنا أن التقسيم يختلف من شخص إلى شخص، وهي مجرد  ،الطبقاتواختلفوا في عدد هذه 
ومنهم  ،هم خمس طبقات :فمنهم من يقول ،وحينئٍذ يقال: ال مشاحة في االصطالح ،اصطالح
التابعين، وصغار  وأوساط كبار، ت؛هم خمس عشرة، ومنهم من جعلهم ثالث طبقا :من يقول
 التابعين. 

 وهـــــم طبـــــا  قيـــــر: خمـــــ  عشـــــرة
 

 ................................... 
 

يعني من روى عن  "رواة كر العشرة"يعني الطبقة األولى منهم  "أولهم" خمسة عشرة طبقة
االعشرة المبشرين بالجنة  لى ما تقدم ذكرهم في باب الصحابة،من أبي بكر إلى آخرهم ع ، بدء 

روى عن العشرة المبشرين  يعني في الطبقة األولى، الطبقة األولى من التابعين من "أولهم"
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أبي ادعي لقيس بن  ؟لكن هل يوجد تابعي روى عن العشرة المبشرين كلهم بالجنة ،بالجنة
 وغيرهم قال: حازم، وادعي لسعيد بن المسيب

ــــــــ ا الوصــــــــف   ــــــــرد  به ــــــــي   الف  ...................................  ج  وق
 

كبر من قيس لقي أبا بكر وسمع من هو أ ، في التابعينيعني ما في غيره أنه روى عن العشرة
 ؛وهكذا ،لكن قد ال يكون سمع من غيره، سمع من عمر لكن ال يكون سمع من أبي بكر ،منه
 :ولذا

ــــــــ ا الوصــــــــف   ــــــــرد  به ــــــــي   الف  ...................................  ج  وق
 

 .يعني سمع من العشرة
.................................... 

 ج

   يســـمع مـــن ابـــن عـــو    وقيـــر: لـــم 
 عبد الرحمن بن عوف، فانخرملكن لم يسمع من  ،يعني سمع من أبي بكر وسمع من عمر

 اتصافه بهذا الوصف. 
 فبلـــــــ  اوقـــــــول مـــــــن عـــــــد  ســـــــعيد  

 ج

 ................................... 
 ج

هل وهو أفضلهم عند اإلمام أحمد وجمع من أ  ،التابعين تسيد من سادا ،بن المسيبسعيد 
فكيف يسمع من  ؟ ألنه ولد في خالفة عمرلماذا ،لكن القول بأنه روى عن العشرة غلط ،العلم

ا لم ، أما أبو بكر فقطع  تجه، لكنه سمع منهبل لو نوزع في سماعه من عمر ال ؟أبي بكر
 يسمع منه.

 فبلـــــــ  اوقـــــــول مـــــــن عـــــــد  ســـــــعيد  
 ج

 بــر قيــر: لــم يســمع ســوى ســعد فقــ  
 ج

ه لم يسمع منه، مع أن السن يؤهل أن ا لت به الحياة، وأما من عدبن أبي وقاص الذي طاسعد 
السن يؤهل أن  :، أقول-رضي هللا عنه-يكون روى عن عثمان، أن يكون روى عن علي 

 :لكن ،يسمع
................................... 

 ج

 بــر قيــر: لــم يســمع ســوى ســعد فقــ  
 ج

 غلط.  -تعالى رحمه هللا-م كما قال الناظ فالقول بأنه روى عن العشرة قول
 لكنـــــــــه ا فضــــــــــر عنـــــــــد أحمــــــــــدا

 

 ................................... 
 

 .يعني الخالف في أفضل التابعين
 لكنـــــــــه ا فضــــــــــر عنـــــــــد أحمــــــــــدا

 

 ................................... 
 

 رحمه هللا-فقد ثبت أنه  ،يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا ال ينازع فيه، وكذلك العمل
لصالة إال ة إال وهو في المسجد، لم يناَد لللصال بقي أربعين سنة لم يؤذن أو لم ينادَ  -تعالى

ن الذي ال يأتي : إحتى قال قائلهم ،وهو في المسجد، وهذا أمر ميسور عند الصدر األول
ين هذا أربع ء،هذا رجل سو  ،إال إذا أذن يءيعني ما يج ء،للصالة إال إذا دعي هذا رجل سو 

يقين و ، العيش مع الصالة بصدق ..ما يحتاج إلى ،سنة ما أذن للصالة إال وهو في المسجد
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هذا يجعل اإلنسان يتقدم  -عليه الصالة والسالم- هرسول، وعلى لسان -جل وعال-بموعود هللا 
َضى{دعى إليه، لما يُ  َك َرب   ل َتر  ل ي  إ َلي  يعني قال  ،..يعني مثلما ذكر عن [( سورة طاه24)] }َوَعج 

الغروبي  واخر، يعني كان التوقيتبعض شيوخنا في صالة التهجد في رمضان في العشر األ
، في الساعة السادسة، الساعة ست -إن شاء هللا-قال: القيام طويلة، في ليالي الشتاء  قال

في ناس موجودين في و فجاء الساعة خمس،  ،حينهذا التعادل عندنا حدود إحدى عشر يعني 
َضى{ اآلية وبكى ، فتالهللا قالوا: بكرت يا أبا عبد ،ما طلعوا المسجد َك َرب   ل َتر  ل ي  إ َلي   }َوَعج 

يرتاح بالصالة، أما الذي طول العام  ،ينتظر هذه الصالة ا،م  هؤالء يعيشون هَ  [( سورة طاه24)]
ضان هو عنده الرغبة في أن يقوم رم !يحسب ألف حساب لصالة التهجد في العشر األواخر
مشقة وصعوبة عليه، فهو  هلكن في ،ليغفر له ما تقدم من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدر

 ))أرحنا يا بالل ،، هؤالء راحتهم..لكن أمثال هؤالء ،ويحمل لها هم   ،يحسب لها حساب
ع والناس اآلن عودوا على التخفيف، تخفيف الصالة بحيث لو صلى بعضهم م ((بالصالة

 ؟ هها ،ألنه ما تعود، لكن هللا المستعان دة آية تضايق؛شخص يطيل ولو بزيا
  .........طالب:

وليست من إمام أو اثنين أو ثالثة عن  ،وال مرتين ةيعني ما هي بمر  ا،هو األصل سئل مرار  
آية  ثلث وجه، إذا جاءتهم ،ألنهم عودوا الناس على نصف وجه ا؛ين ضاقوا بها ذرع  آية الد   

  ؟يسوون  الدين ماذا
 .......يرجعون إلى أن. يمكن يا شيخالب: ط

إطالة الصالة تجد العدد  ظرت إلى أعداد الناس وقت اإلطالة،شك يعني أنت لو ن ههو ما في
هذا، ووجدت لكن لما وجد التخفيف  ،أدركناه ة، يعني شيئ اوالصالة من قبل الشباب قليل ،قليال  

نشط الناس وصاروا يصلون يعني بكثرة حتى الشباب، وهذا شيء  األصوات الجميلة وكذا
ذا ر، لكن يبقى أن المسألة تخفيف الصالة إلى حد بحيث ال يتلذذ اإلنسان بهاسُ يعني يَ  ، وا 

يعني بعض الناس تجده ال يلتفت إلى  ،باإلمام يرفع من سجوده انتبه لنفسه في السجود إذ
للدعاء أو أحضر قلبه رفع أ ثم إذا تهي ،رتين ثالثأول األمر، يجلس يسبح مرة م فيصالته 
-كله خشية أن يشق على الناس، ونجد المساجد التي تخفف تزدحم بالمصلين، ويوجد  ،اإلمام

اد، لكن الغالب أن الناس يخففون، يعني ورقة واحدة من ب  ويوجد عُ  ،أخيار -وهلل الحمد
يعني أدركنا الناس يقرؤون  .،..هذا ما صارت ،المصحف يصلي بها في ركعة في التهجد

ثم ما زال التخفيف  ة،بالليل ةثم صاروا يقرؤون نصف جزء، يقرؤون خمس ،في الركعة اجزء  
إلى أن صاروا يقرؤون ما يكملون الجزء في الخمس التسليمات اآلن، في صالة التهجد دعنا 

ر من األئمة ما من التراويح، التراويح من األصل خفيفة، في صالة التهجد اآلن يعني كثي
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شك أن  وال ،-إن شاء هللا-يكمل الجزء، نعم وجد أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون وهذا خير 
عليه الصالة -النبي  ،بد من التسديد والمقاربة لكن يبقى أنه ال ،هذا على حساب الكثرة

بعد ذلك  وقام حتى تفطرت قدماه، ثم ،في ركعة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران -والسالم
د الناس على أن يصف اإلمام في صالة التهجد في الثانية وينتهي ثالثة إال أو ثالث هذه  يعو 

فاإلنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه صارت، ما هي بتهجد هذه، هذه مثل التراويح 
المسجد في ، تجده يقصد هذا اما يمضى سابق  مالتصرفات، وتجده يمضي من الوقت أكثر 

مانع أنه يبقى في  ه، وما فيمن أجل أن يصلي ساعة رجوعه ساعةليه ساعة وفي ذهابه إ
 على النفس، وهللا المستعان.  شاق ؟ هذاالسيارة ساعتين، لكن هل يبقى في المسجد ساعتين

يعني عند اإلمام أحمد، واإلمام أحمد ال  "ا فضر عند أحمدا"بن المسيب يعني سعيد  "لكنه"
ا، لما ايعدل به  ، "وسواه وردا"قيس بن أبي حازم  ""وعنه قي    تصف به من علٍم وعملأحد 

 .ن النخعي ثالثهمظوأ ،قيس ومعه أبو عثمان النهدي
 وفضــــــــر الحســــــــَن أهــــــــر البصــــــــرة

 

 ................................... 
 

ما اتصف بن المسيب، وتفضيله لسعيد لاإلطالق عند اإلمام أحمد لسعيد  يعني التفضيل على
ني كما قال رَ ما جاء في فضل أويس القَ  -رحمه هللا-عليه  من علم وعمل، ولم يخفَ به 

ويس القرني، كيف لم يبلغه وقد خرجه ا ثبت في حق أبعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه م
ما هو لكن نه لم يبلغه : إقيل ؟لم يبلغه :نقول ؟بسند صحيح في مسنده من طريق الثقات

يعني صحيح في الزهد في البر في  ،ظر من حيث العموم والشمولبصحيح الكالم، لكن الن
ن التفضيل ا: إمفضل بالنص، لكن ال يعني أنه أفضل من جميع الوجوه، وقلنا مرار  أويس  ،كذا

أول  -عليه السالم-ن إبراهيم : إمثلما قلنا ينبصفة ال يعني التفضيل المطلق، يعبمنقبة أو 
لكن هل يعني هذا أنه أفضل منه؟  ،-ليه الصالة والسالمع-من يكسى يوم القيامة قبل محمد 

ن أويس : إومع ذلك مع وجود النص الصحيح في صحيح مسلم في حق أويس نقول ،ال
 رحم هللا الجميع. م أحمدلكن هذا توجيه كال ،أفضل من سعيد

................................... 
 وفضــــــــر الحســــــــَن أهــــــــر البصــــــــرة

 

 اوعنــــــــــــه قــــــــــــي  وســـــــــــــواه ورد  
.................................... 

 

 تعصب له؟  هأهل البصرة فضلوه على غير  ؟تعصب للحسنهذا 
 عايشوه. طالب: 

وقد خفي عليهم  نعم اطلعوا من أحواله ما لم يطلع عليه غيرهم، مما اقتضى تفضيله عندهم،
؛ شخص مفضل فكل أهل بلد لهم م،من أحوال غيره ممن ليس من بلدهم ما اطلع عليه غيره

 ألنهم عرفوه من قرب.
 وفضــــــــر الحســــــــَن أهــــــــر البصــــــــرة

 

 والقرنــــــــي أويــــــــ  أهــــــــر الكوفــــــــة 
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ن نازع بعض المعاصرين ،وال شك أن أويس ثبت فيه الحديث الصحيح وتكلم في الخبر  ،وا 
لكن ليس ألحد كالم مع وجود  ،وزعم أن فيه ما فيه ،الذي في صحيح مسلم في قصة أويس

ليس ألحد كالم مع أن الحديث مخرج في  :نقول ،لف فيه رسالةني أُ الحديث في الصحيح، يع
ذا تطاولنا على الصحيحي إذا  ،ألهل البدع في رد السنة بجملتها اواسع   ن فتحنا باب االصحيح، وا 

 .تطاولنا على الصحيح ما بقي لنا شيء، هذا بالنسبة للذكور
 ...................................  وفي نساء التابعين................. 

، أخت محمد بن سيرين ،بدأ به من النساء التابعيات حفصة بنت سيرينيعني أول من يُ  ،نبدأ
وسيد من سادات األمة،  ،وهو إمام من أئمة التابعين ،خيها محمدحتى فضلها بعضهم على أ

 ،م الدرداءمع عمرة أ "أم الدرداء"بنت عبد الرحمن  مرة""حفصة مع عَ  ومع ذلك فضلها عليه
مع عمرة أم الدرداء، عمرة بنت عبد الرحمن  ،يعني هذا عطف مع حذف حرف العطف

وأما أم الدرداء الكبرى  ة،هيمة، وهي فقيهجيمة أو جُ هُ  :معروفة، وأم الدرداء الصغرى واسمها
رة بالتخفيف والتشديد، على كل حال أم الدرداء الصغرى هذه فقيهة عالمة سمها خيرة أو خي  اف

 ة.وكانت فقيه ،الرجل ت أم الدرداء تجلس في الصالة جلسةبدة، وفي صحيح البخاري وكانعا
 .يعني من التابعين "وفي الكبار"

 .....................الفقهاء السبعه
ــــــــــــــــد هللا ــــــــــــــــم ســــــــــــــــليمان عبي  ج  ث

 خارجــــــــــة القاســــــــــم ثــــــــــم عــــــــــروه 
 ســــــــــــعيد والســــــــــــابع  و اشــــــــــــتباه

 ج
 

 .يعني اختلف في السابع
ـــــــ ـــــــار الفقه ـــــــي الكب  اء الســـــــبعهوف

 

 ................................... 
 

ذا وا   هذا قول العبادلة، :إذا اجتمعوا على قول قيل ،يعني مثلما مضى في الصحابة العبادلة
 ،ذكر الذهبي عنهم أنهم كانوا يجتمعون  ،هذا قول الفقهاء السبعة :اجتمع هؤالء الفقهاء قيل

وأحيل عليهم القضاة  ،ية لدارسة المسائلملة ع، يعني وكأنهم لجنحال عليهم المسائلوتُ 
التي  ،وغالبهم ماتوا في سنة واحدة، سنة أربعة وتسعين ،ويخبرونهم بالحكم، وأسنانهم متقاربة

سنة الفقهاء، يعني مثلما عندنا ما حصل في سنة عشرين حصل سنة أربعة  :يقال لها
 وتسعين. 
  .........طالب:

مع أن الخالف  ،واألولى أن يذكر ،نعم هو ما ذكر هناك ،يعني في األفضل من الصحابة
 .خالف بين األئمة في الثالث، نعمال ة،معروف في خديجة وعائشة وفاطم

ـــــــاء الســـــــبعه ـــــــار الفقه ـــــــي الكب  وف
 ج 

 خارجــــــــــة القاســــــــــم ثــــــــــم عــــــــــروه 
 ج
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هللا بن عبد  ان بن يسار، عبيديمثم عروة بن الزبير، ثم سل ،والقاسم بن محمد ،خارجة بن زيد
يعني اختلفوا في السابع هؤالء ستة  "والسابع  و اشتباه"بن المسيب،  بن عتبة، سعيد هللا

بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد هللا بن ، إما أبو سلمة واختلفوا في السابع، على ثالثة أقوال
، بمعنى أنه موجود الخالف موجود وقائم "خ   قا م"فأبو بكر بن الحارث بن هشام عمر، أو 

ومشهور بين أهل العلم في السابع من الفقهاء السبعة، ومنهم من ذكر الفقهاء من  ورومذك
صلهم إلى اثني عشر بهؤالء وغيرهم، ولكن السبعة يجمعهم هذه األبيات الثالثة مع و التابعين فأ

 :أنه جاء نظمهم
 ان خارجااااااااةمد أبااااااااو بكاااااااار ساااااااالييسااااااااع  ج  فخااااااااااااذهم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااام

 

 بكر يا شيخ   يبوا كثر على أطالب: 
 وال الثانية معتبرة يعني من أئمة.لكن األق ،األكثر على هذا

 أال مااااااااااااااااااااااان ال يقتااااااااااااااااااااااادي بأئماااااااااااااااااااااااة
   فخااااااااااااذهم عبيااااااااااااد هللا عااااااااااااروة قاساااااااااااام

 فقسااااامته ضااااايزى عااااان الااااادين خارجاااااة 
 ان خارجااااااااةمسااااااااعيد أبااااااااو بكاااااااار ساااااااالي

 

 
 والمـــــــــــــدركون جاهليـــــــــــــة فســـــــــــــم

 

 .................................... 
 ج

أو  ،-عليه الصالة والسالم-أدركوا الجاهلية وأدركوا اإلسالم ولم يؤمن بالنبي  يعني سم الذين
حتى مات هؤالء  ولم يلقوه منوا به ولم يروهآأو  ،لم يؤمنوا به حتى توفي ..،منوا بهآ

النبي  ، لكنه لم يرَ ك الجاهلية واإلسالمر فالمخضرم من أد "فسم ** مخضرمين" ،ن و مخضرم
ومنهم من أدرج حتى من الصحابة  ،أهل العلمبعض بهذا القيد عند  ،-عليه الصالة والسالم-
ألنه جمع بين  ؛مخضرم، يعني من عاش في الجاهلية وعاش في اإلسالم مخضرم وه من

هذا وطردوا  ا،يسمى مخضرم  ال شرط أال يدخل في حد الصحابي، بوصفين، ومنهم من قال: 
هلية، ثم بعد ذلك إن كان في عصر يعني إسالمي يعني بعد الجا ،في العصور الالحقة

ن كان شطر عمره في عصر بني أمية  :الخلفاء ثم في عصر بني أمية قالوا مخضرم، وا 
 ،بهذا الضبط مخضرم اسم مفعول ،مخضرم :والشطر الثاني في عصر بني العباس قالوا

، كانوفيات األعيان البن خل    سم فاعل، مخضر م وجاء فيابكسر الراء  :ومنهم من يقول
األعيان يعني من وفيات  والميزة التي يمكن تستفاد من هذا الكتاب ، نعم؟م بالحاءمحضر  

 ،الضبط، يعني في نهاية كل ترجمة يضبط ما في هذه الترجمة من أسماء تحتاج إلى ضبط
كان معروف أن م باسم تقييدات أو مقيدات ابن خلكان، وابن خلجردها بعضه ،يضبطها بالقلم
باألدباء من الكتاب والشعراء، ولو كان عندهم خلل في الديانة أو في االعتقاد عنايته وحفاوته 

 هألن ابن كثير؛ما نص على ذلك الحافظ  ، كأن األمر ال يعنيه مثلههذا كأن األمر ال يعني
اد وكأن األمر ال يعنيه، وترجم ألئمة علماء عب   ،بعض من نسب إلى الزندقة، وأشاد بهلترجم 
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ال غير كلبا أوم ا"وكأن الكلب ما أكل له عجين  "ر: كما قال ابن كثي لكن  ،دري عاد كلب وا 
، ثم مر على بعض العلماء الكبار من أئمة اإلسالم ترجمة مختصرةييعني بعيد العهد أنا، 

ال شاعر رحمه -وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير  ،ثم يستطرد في ترجمته يأتي أديب كاتب وا 
 .في البداية والنهاية -هللا

 مخضرمين كسويد.................    والمـــــــــــــدركون جاهليـــــــــــــة فســـــــــــــم
 

ثم أسلموا  أدركوا الجاهلية يعني كثيرون، الذين أسلموا كبار في السن "في أمم"سويد بن غفلة 
دم والناس ينفضون منهم من ق ،فوجدوه قد توفي -عليه الصالة والسالم-وقدموا إلى النبي 
وصلهم إلى أهؤالء المخضرمون عدهم مسلم ف ،-السالمعليه الصالة و - أيديهم من دفنه

 على المائة.وزادوا في العدة عند بعضهم  ،العشرين
 وقـــــــد يعـــــــد فـــــــي الطبـــــــا  التـــــــابع  
ـــــــــاد   ـــــــــأبي الزن ـــــــــر عـــــــــنهم ك  الحم

   ج

 فـــــــي تـــــــابعيهم إ  يكـــــــون الشـــــــا ع   
 ج  ...................................

 عنرأى  ن،لكن روايته عن التابعي ،حابةلقي أو رأى بعض الص ايعني قد يكون تابعي  
وال يذكر في  ،قد يذكر هذا في طبقة أتباع التابعين ،لكن روايته كلها عن التابعين ،الصحابة

 قال: ،طبقة التابعين
 وقـــــــد يعـــــــد فـــــــي الطبـــــــا  التـــــــابع  
 الحمــر عــنهم.......................

   ج

 فـــــــي تـــــــابعيهم إ  يكـــــــون الشـــــــا ع   
 ج  ...................................

ولذلك من انتبه لمثل هذه األمور يجد في كالم  ؛يعني الشائع في مروياته حمله عن التابعين
 سناد رباعي وهو في حكم الثالثي، ماأهل العلم على األسانيد يعني من لطائفها أن هذا اإل

 ؟معنى رباعي وهو في حكم الثالثي
  ........طالب:
 كيف؟ 
  ........طالب:

 به الحياة بحيث يمكنه أن يروي من طبقة فوق الطبقة التي روى عنها.  ي فيمن طالتيعن
................................... 
ـــــــــاد   ـــــــــأبي الزن ـــــــــر عـــــــــنهم ك  الحم

   ج

 ....................إ  يكون الشـا ع   
 ج  ...................................

 .هللا بن ذكوان، نعم عبد ؟أبو الزناد اسمه
ـــــــ  جـــــــاء وهـــــــو  و فســـــــاد      ........................كأبي الزناد    والعك

 

الضمير يعود على الصنيعين أو  ""وهو  و فساد  ، ع التابع يوضع مع طبقة التابعينالعكس تاب
 ؟ع التابعيناتبأيعني كون التابعي يوضع في طبقة  ؟األول فيه فساد ؟على األخير منهما
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 ، تابع تابعي يوضع في طبقة التابعين لو سقط واحد بينه وبينافساد  الثاني ال إشكال في كونه 
لكن هو تابع تابعي ما رأى أحد من  ،السند متصل :تقول الصحابي ثم تبحث عنه تجده تابعي

، فإذا وضع في طبقة التابعين خفي االصحابة، فإذا روى عن الصحابة جزمنا بأن فيه انقطاع  
  ؟التابعينباع تأضع في طبقة لو تابعي وُ  لفساد، لكن العكس، هذا وجه اعلينا هذا االنقطاع

 .طالب:.......
إال ألنه رأى  اوما سميناه تابعي   ،يرويه عن صحابي رآه ،يعني قد يكون السند متصال  

 ،ألن هذا تابع تابعي وليس بتابعي ؟ن فيه انقطاع: إالصحابي، ولقي الصحابي، أال نقول
  ؟في الصورة األخيرة فقط يعني الفساد في الصورتين أو

 في الصورتين يا شيخ. طالب: 
فإذا روى عن  ا،ألن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعي   عني الصورة األخيرة ما فيها إشكال؛ي

منقطع، طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع  ةوهو في الحقيق ،السند متصل :صحابي قلنا
فروى عن صحابي نجزم بأنه منقطع، الضرر  نعم، ،أتباع التابعين ،تبع التابعين ،عااألتب

ن كان ينصون على أن المراد الصورة الثانية-الحاصل بالصورة الثانية  يحصل نظيره في  -وا 
ما قالوا: والضرر الحاصل في صنيع ابن الجوزي في  ، يعني يوضح ذلكالصورة األولى

  لحاصل في صنيع الحاكم في مستدركه.موضوعاته نظير الضرر ا
  ا زاد في الضعف وه ا.... هطالب: 

ال م ال و بواضحا هواضح وا  ابن الجوزي حكم على  :قالوا ؟قالوا ماذاال؟ ؟ التنظير مطابق وا 
صحيحة بأنها موضوعة، والحاكم حكم على أحاديث موضوعة بأنها صحيحة، أحاديث 

بن الجوزي ؟ ألن الماذا ،الضرر الحاصل بصنيع هذا نفس الضرر الحاصل بصنيع هذا
  .يجعلك تعمل بأحاديث موضوعةالحاكم و  ،تترك العمل بها ،لك تترك أحاديث صحيحةيجع

 الثانية م كدة. ...يحتمر الثانيةطالب: 
 الضرر حاصل، لكن الصورة األولى حينما يكون اإلسناد متصال   فيها إشكال نعم ال الثانية ما

ثل صنيع ابن الجوزي، م يترتب عليه ترك العمل بحديث صحيح،وتحكم عليه باالنقطاع هذا 
ال ما اتضح يا والثانية يترتب عليها العمل بحديث ضعيف مثل صنيع  الحاكم، اتضح وا 

ال ما هو بواضح ؟خوانإ الضمير على  ح وهو عودنعم ألنهم يركزون في الشرو  ؟واضح وا 
 الصورة الثانية. 

  ........طالب:
 .نعم

  ن الشـــــــا ع  فـــــــي تـــــــابعيهم إ  يكـــــــو  ج  وقـــــــد يعـــــــد فـــــــي الطبـــــــا  التـــــــابع  
 

 .يعني الغالب في مروياته ""إ  يكون الشا ع   يعني الغالب، ما هو بكل المرويات،
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ــــــــــاد   ــــــــــأبي الزن ــــــــــه ك  ...................................    الحمــــــــــر عن
 

 هذا الغالب. 
  ........طالب:
ته ، لكن إذا كان روايفقط ،من إمام مطلع أنه ما روى عن الصحابة ميحتاج الجز  فقطال 

  ...غالبها عن التابعين وقد روى عن الصحابة.
  ........طالب:
 ضرر. هذا احتمال أنه روى عن الصحابة  هأجل هذا ضرر محض هذا، إذا كان في ،ال ال
  .........طالب:

ال شيء.  ،هذا األصل، هذا األصل إذا لم يعارض  أو يكون ثم إنكار وا 
  .........طالب:

 إذا لم يعارض هذا األصل.  ،، نعم هذا األصلهذا األصل، هذا األصل إيه
  .........طالب:
 ض هذا شيء ثان، إذا عورض بأوثق منه رددناه.إذا عور 
  .........طالب:

وروى  ،ولم يوصف بتدليس ،وما دام حكمنا عليه بأنه تابعي ،المقصود أن األصل أننا نقبله
  ه.قبلنا نعن صحابي األصل أن

  .........طالب:
 لمخالفة. لوجود ا
  .........طالب:

 وما عداه يكون خالف األصل. ،هذا هو األصل، يكون هو األصل
  .........طالب:

بخالف الثاني ذاك ما نبحث فيه ؟ ال ال، تابع التابعينما معنى.....  ال إال يضر يضر ،ال
 فيه. ما نبحث ،الثاني
 قال:

ـــــــــــ  صـــــــــــاحب   اوقـــــــــــد يعـــــــــــد تابعي 
 ج

 ................................... 
 

ال الحاكم عن ابني مقر ن كما ق ،ويصنف مع التابعين -عليه الصالة والسالم-رأى النبي 
 ؟ النعمان بن مقرن وأخوه اسمه ماذا

 .........طالب:
 اسمه؟  ماالنعمان بن مقرن وأخوه  مقرن" ي"كابن ،ال ال
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 .........طالب:
يعني في طبقاتهم يعد  ،الشيوخالسن و يعني يقارب التابعين في  ""ومن يقارب   ،سويد؟ طيب

عليه -هذا العالم الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤيته للنبي  ىألنه يخفى عل ا؛تابعي  
 .-الصالة والسالم

  .على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (43العراقي )حافظ الألفية شرح 
ر   َوايُة اأَلَكاب ر  َعن  اأَلصاغ  َواَيُة اأَلْقَران   -ر  َواَيُة اآلَباء  َعن  األْبَناء   - اأُلْخَوُة واأَلَخَواتُ  - ر  ر 

 َوَعْكُسهُ 
 الشيخ: عبد الكريم الخضير

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،بارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم و ،الحمد هلل رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 : -تعالى رحمه هللا-يا  ا الج ل واإلكرام، قال الحافظ  ،لسامعيناللهم اغفر لنا ولشيخنا وا
ر    اَ َكاب ر  َعن  اَ صاغ 

ــــب ر   ــــد  َرَوى الَكب يــــر  َعــــن      الصُّ  َوَق
ب   ـــــــح  ـــــــ   الصَّ ـــــــه  َأخ  ن  َمـــــــا َوم   َأو  فيه 

 

ـــــــــن ا   ـــــــــة  َوس  ر   و  أَطَبَق ـــــــــي الَقـــــــــد   ف
ــــــــب   ة  َعــــــــن  َكع  ـــــــدَّ  عـــــــن  تــــــــابع  َكع 

 ج

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 ،وأصحابه أجمعين

 :أما بعد
 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 

خذ أكبر من ر، بأن يكون التلميذ اآلعن األصاغيعني رواية األكابر  "ا كابر عن ا صاغر"
األكابر عن األصاغر، األصل في  ا،ومنزلة، أو هما مع   اأو قدر   إما سن ا الشيخ المأخوذ عنه،

وهو في  عن تميم الداري حديث الجساسة، -عليه الصالة والسالم-هذا الباب رواية النبي 
 ؛وهذا أشرف ما في الباب ،داري عن تميم ال -عليه الصالة والسالم-رواه النبي  ،صحيح مسلم
عليه الصالة -منه ومن غيره  اوأعظم قدر   ا،أكبر منه سن   -عليه الصالة والسالم-ألن النبي 

 . -والسالم
منهم  ""ومنه أخ  الصحب   ولذلك مثل قال: ؛وهذا موجود ،روى الصحابة عن بعض التابعين

أصله  ،ن التابعي ككعب األحبارممن أخذ ع اأيض   ، حتى ذكروا عمروأبو هريرة ،العبادلة
، -رضي هللا عنه-ثم وفد في خالفة عمر  ،جاء من اليمن أسلم في خالفة أبي بكر ،يهودي

ن قُ  اشك أنه أعظم قدر   الصحابي ال نه أن بعضهم أصغر منه سن ا ممن أخذ عدر من كعب، وا 
ذ صالح بن كيسان ، أخمن الصحابة، فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في كتب السنة

بن كيسان تأخر صالح  ويعد من كبار اآلخذين عن الزهري، ا،كبر منه سن  عن الزهري وهو أ
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في الطلب، حتى ذكر بعضهم أنه في بداية طلبه لعلم الحديث أنه قد بلغ التسعين من العمر، 
 ،ا مضىثر مالعمر كُ ما بقي من  فال يأس حينئٍذ بعض الناس إذا وصل الثالثين قال: ،تسعين

بن فات لو بقي يوم واحد يطلب العلم، هذا صالح فات القطار، ال ما  ،ما يمدينا خالص
 :كيسان يعني أقل ما قيل في عمره في بداية الطلب الخمسين أو الستين، يعني بعضهم قال

تسعين سنة وهو يطلب العلم، نعم أدركنا  ،إلى التسعين واووصل ،تين: سقالبعضهم و  ،خمسين
لسن في السبعين والثمانين يجلسون مع الشباب الصغار دون العشرين بين يدي كبار في ا

ن حصلوا مع ذلك علم   فهذا  ا،الشيوخ، ومع ذلك يحصل لهم من الثواب واألجر ما يحصل، وا 
ال هذا ال يضيره؛هو المط أو ال  ا،ألن على اإلنسان أن يبذل السبب، كونه يكون عالم   لوب وا 

ثم بعد ذلك  ا، يالزم الشيوخ عقود  اوبعض الصغار أيض   ،الكبار يحصل شيء من العلم كبعض
 -إن شاء هللا تعالى-ويحصل له  ،يلتمس فيه العلم ،في النهاية يحصل له أجر سلوك الطريق

كنا  موأما العلم فال يلزم، حضر معنا عند بعض الشيوخ أيا ،عد به من تسهيل طريق الجنةما وُ 
يعني في ذلك الوقت يزيد عن  ،ص يكبر الشيخ بسنين كثيرةفي المتوسط في الثانوي يعني شخ

من ذلك إال أجر له يذكر أنه ليس فسأل بعد الدرس أو في بعض المناسبات ويُ  ،السبعين عمره
ال ف ،الحضور دام في الماء فهو  ما -هو يقول عن نفسه- مثله مثل الزنبيل يوضع في الماءوا 

وصلت عند الشيخ أعرف كل شيء، ثم بعد ذلك إذا إذا  :مليان، لكن إذا رفع عن الماء يقول
لنفسه، ومنهم من أدرك طلب العلم وهو كبير وأدرك  هرفع عن الماء ما بقي شيء، هذا تمثيل

يعني عندنا في هذا المسجد ممن الزم الدروس وهو كبير في السن لما جاء يعني  ا،كثير   اخير  
ما -واآلن  ،المسجد الزم هنا في هذايا وما وفق في أمور الدن ،زاول جميع المهن واألعمال

ن درس في ي، يعني أظيعني يوم يأتي وهو شبه عام ،يشارك في كثير من العلوم -شاء هللا
ني شيء عنده يع ،حرص وعنده مقومات، لكن الزم بجد و ثالث أو رابع ابتدائي وترك الدراسة

الثالثين أو   أنا اآلن بلغتل: وهللاما ييأس اإلنسان يقو  ،والحفظ من اإلدراك وشيء من الفهم
سنة ألف  ،وأنا ما بعد سويت شيء ما يمدينا، شخص ماتت امرأته في سنة الرحمة ،األربعين

ال ذا مال :وعمره في ذلك الوقت يمكن ما وصل األربعين فقيل له ،وثالثمائة وسبعة وثالثين
وثالثمائة وسبعة مات سنة ألف  ،قال: ما بقي من العمر كثر ما مضى، وأنا أعرفه ؟تتزوج
ما ، ما بقي من العمر كثر ما مضى :بعد ثمانين سنة من وفاة زوجته، وهو يقول ،عشر
لكن مع ذلك بالنسبة للعلم وطلب  ،طول األمل مذموم ..،وال يعني ،فال ييأس اإلنسان ،تزوج

تدري ما  ،ال ،وال ينظر إلى نفسه بأنه ما بقي له من المدة شيء يذكر ،العلم والخير ال يقنط
من  ،وصار يعني يعد من الطبقة األولى ،هذا غيب، فإذا كان صالح بن كيسان بهذه السن
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فهذا ممن يمثل به لرواية األكابر عن  ا،كبار اآلخذين عن اإلمام الزهري، وهو أكبر منه سن  
 .األصاغر

هو الكثير قد يكون في السن وهذا ن الكبر : إوقلنا "وقد روى الكبير": -تعالى رحمه هللا-يقول 
أيكما  قال: -رضي هللا عنه-ئل العباس ، سُ اوقد يكون في القدر، وقد يكون فيهما مع   ،الغالب

ن، يعني يعني في الس ،وأنا أسن منه ا،فقال: هو أكبر مني، يعني قدر   ؟أكبر أنت أم رسول هللا
ما يطلق فالكبر يطلق على السن ك ،وقد ولدت قبله، نعم :قولولدت قبله، وبعض الروايات ي

الكبير في  ؟بأن تقول: جاء الكبير الصغير ؟على القدر، وهل يجمع بينهما في خبر واحد
هذا  ؟وقد يكون العكس، لكن هل يجمع بينهما في خبر واحد ،الصغير في السن ،القدر
كما منعوا  ،ويخل بالبالغة، تنافر لفظي نه من التنافر اللفظي، الذي يخل بالفصاحة،ون: إيقول

يعني  ،هذا متصل مرفوع :هذا متصل مقطوع، تقول :لمتصل على المقطوع، ما تقولإطالق ا
لكن  ،يعني على الصحابي ،متصل موقوف وتقول: هذا ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي 
ن كان الواقع كذلك ،هذا متصل مقطوع :ما تقول بمعنى أنه ليس في اإلسناد خلل إلى هذا  ،وا 
قالوا:  ،التابعي، هذا تنافر أنه مضاف إلى وتسميته مقطوع باعتبار ضيف إليه،الذي أ ،التابعي

ال ما في ما يمنع يعني إذا وجدنا كالم   ما يدخل المقطوع في المتصل بن ا لسعيد لهذا وا 
لكن  ،باعتبار إضافته إلى التابعي يقال: مقطوعو الحسن البصري بسند متصل و أ ،المسيب

 هفإذا فهم السامع ما في ،كله بناء على انفكاك الجهةالتصال إسناده يقال: المتصل، وهذا 
يه { ،لكن قد ال يفهم السامع ،مانع د  لُّه  َوَيه  ال  ؟هل هذا من هذا النوع [( سورة الحاج4)] }َفَأنَّه  ي ض 
ال لو قطعنعم ...يهديه إلى اوأيض   ،ألن السامع يفهم ا؛أبد   فإنه يضله  ان؟ عذاب السعير، وا 

ويهديه إلى عذاب  ،شيء من التنافر، لكن يضله عن الصراط المستقيم هفي :ويهديه قلنا
إشكال فال مانع من أن يقال: جاء الكبير  هالمستمع وما صار عند السعير، فإذا عرف

في سنه وقدره كبير،  اسيما إذا كان حاله ال تخفى على السامع، يعني يراه صغير   الصغير، ال
في عمره أو العكس، فمثل  اقصير   ،في قامته كون طويال  قد ي ،كما يقال: جاء الطويل القصير

 وال يوقع في لبس فال إشكال فيه. ،هذا إذا كان ال يخفى على السامع
 ...............................    وقــــد روى الكبيــــر عــــن    الصــــبر  

 

  ه؟ها ،يعني صاحب السن األقل، أو القدر األقل، األصغر
 طالب:........
 .ا يضرمما يخالف، 

 ..........................طبقة      وقــــد روى الكبيــــر عــــن    الصــــبر  
 

ي عن ، يرو الطبقة يكون الكبير من الطبقة الخامسة مثال  في يعني في التلقي عن الشيوخ 
سيما وأن الفرق بين الطبقتين يقارب العشرين  ال ،ما يمنع هصغير في الطبقة السابعة، ما في
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أو حتى ستين سنة، يعني  ،شخص عمن هو دونه في السن بأربعينسنة، فيمكن أن يروي 
 من شخص روى عن ابنه؛ ولذلك أمثلة في السنة فكم ،بثالث طبقات، هذا متصوردونه 
روى العباس عن  ""أو في القدر   ا،ن أيض  يعني في التلقي عن الشيوخ، وفي الس    "اوسن   "طبقة  

 "أو فيهما"باألمثلة لهذا النوع،  ةي كتب السنة طافحابنه الفضل، واألمثلة على ذلك كثيرة، يعن
عن تميم، ورواية  -عليه الصالة والسالم-النبي  يعني في السن والقدر، مثلما ذكرنا في رواية

فهم  ،العبادلة وغيرهم عن كعب كما مثل به المؤلفو ورواية غير أبي بكر عمر  ،أبي بكر
 ا.عظم منه قدر  وجميعهم أ  ا،بعضهم أكبر منه سن   ،أكبر منه

 أو فيهمـــــــا ومنـــــــه أخـــــــ  الصـــــــحب  
 

 ................................... 
 

-الصحب جمع صاحب كركب جمع راكب، يعني الصحابة صحابة النبي  ،يعني الصحابة
"الذين مضى الكالم فيهم  -عليه الصالة والسالم ولم  ،يعني ممن أدرك الصحابة "عن تابع 

عمر  من الصحابة ذكروا منهم كعدة" "عن تابع   ولم يره -السالمعليه الصالة و -يدرك النبي 
يعني كعب  ،عن كعب، كعدة من الصحب عن كعب وأبو هريرة والعبادلة األربعة كلهم رووا

  .األحبار، نعم
 ك.أحسن هللا إلي
َواَية  اَ ق َران    ر 

ـــــنَ  ـــــي السَّ ا ف ـــــَتَوو  ـــــن  اس  ـــــا َم َرَن  د  والق 
ــــــــــر   ــــــــــَو إ َ ا ك  ا َوه  ــــــــــَدبَّج   أَخــــــــــ    م 

 

ـــــــ  ـــــــن   َغال ب  د   اوالس   ـــــــد  ـــــــَمين  اع   وق س 
ف ـــــــراد  َفـــــــ    َعـــــــن  آَخـــــــر    وغيـــــــَره  ان 

 ج

لما ذكر رواية  "رواية ا قران"قال:  ،رواية األقران -تعالى رحمه هللا-بعد هذا ذكر المؤلف 
فال  ،األكابر عن األصاغر يعني لم يذكر رواية األصاغر عن األكابر نعم، هذا هو األصل

ذكر جميع الرواة إال ما ندر، األصل أن ي إن جولو أراد أن يعدد الحتا ،ج إلى ذكرهايحتا
 ،فيذكر ما يخرج عن هذا األصل ،وتلميذه الصغير ،الشيخ هو الكبير، المحدث هو الكبير

فيذكر رواية الكبير عن الصغير، وال شك أن في هذا النوع والذي يليه رواية األقران شيء من 
خذ والتحمل عن الصغير إذا طالب العلم من عدم الترفع في األ غي أن يتحلى بهالتحلي بما ينب

ال ال  ؟فهل يترك ،لكن قد ال يتيسر ،والقرين إذا احتاج للرواية عنه، العلو مطلوب ،احتاج إليه
وال ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، يعني  ،وال مستكبر لم مستحييطلب الع

جليل القدر أفاده واحد من طالبه بفائدة يقول:  ا،كبير   ادر أن شيخ  لو قُ  ،حددالحاجة هي التي ت
يقول:  ،ة الشهاداتملمعت من بعض حسُ  ؟! يعني هذهني الطالبو يفيد !أنا ال أتنزل لطالب

وهللا كم من فائدة استفدناها من الطالب، نصف  ،نعم :قلنا معقول أستاذ يستفيد من طالب؟
ا التدريس، قالعلى الطالب في  ءالعب أستاذ دكتور يستفيد من  يس بمعقول أنل: ال أبد 
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كما أنه  ؟المانع ما ،هذا الوقع أبشرك، الواقع أن الشيخ يستفيد من الطالب ،ال :قلنا ،طالب
واألصل أن طالب العلم إذا استفاد من الشيخ  ،استفاد قبل ذلك من شيوخه واستفاد من أقرانه

 ئه أنهم يتذاكرون بعد الدرس لتثبيت العلم، وفي أثناء المذاكرةومعه مجموعة من أقرانه وزمال
مثل سنه في عمن هو دونه أو العلم أن الترفع عن أخذ  فال شك ،يستفيد بعضهم من بعض

هذا كبر، وفي الغالب أن مثل هذا ال يوفق، وأعظم من ذلك حينما يستفيد ويجحد الفائدة، 
 ، يعني من طبقةون بأنهم استفادوا من فالن وفالنيعني شيوخ كبار أجلة من أهل العلم يعترف

يستفيد بالفعل أكثر مما  اوأقل قدر   ا،هم أقل منهم سن   هذا موجود، لكن تجد من ،صغار طالبهم
ستفيد علم هذا يخفية، يمكن آلن تيسر األخذ ألن ا غيره وتجده يسمع الشروح ويفرغ؛ استفاده

ثم  ،ويفرغها على المتون  ،ي هذه األشرطة من الشروحالرجل بكامله وال ينسبه إليه، يعني يشتر 
كما أنهم ذكروا في  ،كثير، هذا في الغالب ال يوفقال يذكر هذا الشيخ ال بقليل وال بعد ذلك 

ه وزمالئه ما نائوال يجحد عن قر  ،أدب الطلب على ما تقدم أن الطالب ينبغي أن يشيع الفائدة
غير مسموع له ولزمالئه أن  ءا ظفر بفائدة أو جز أو من غيره، فإذ ،يستفيده من هذا الشيخ

 ،األقران هم الذين يشتركون في الطبقة والتلقي عن الشيوخ .وهذا من النصيحة ،يخبرهم عنه
هؤالء  ،يعني الذي يتخرجون في سنة واحدة ،يعني نظيرهم في الدراسات النظامية اآلن الدفعة
حد روى عن الثاني، ، الزميل عن زميله فقط واهأقران، هؤالء األقران إذا روى القرين عن قرين

د يروي عن الثاني، يعني كل واح ا،ج  لكن إن روى الثاني عنه صار مدب   ،نهذه رواية أقرا
ال األصل القرناء "والقرنا"يقول:   .، لكن الضرورة دعت إلى قصرهابالقصر، وا 
 والقرنـــــا مـــــن اســـــتووا فـــــي الســـــند   

 

 ...................... اوالسن غالب   
 ج

ا مع زمالئهم من يعني في السند في األخذ عن الشيوخ، شيوخهم من طبقة واحدة ، وهم أيض 
 طبقة.
 والقرنـــــا مـــــن اســـــتووا فـــــي الســـــند   

 

 ...................... اوالسن غالب   
 ج

دونه وأصغر منه  وه وقد يوجد من ،أكبر منه بكثير وه ألنه قد يوجد في طبقة هذا الراوي من
 ،وهو من الطبقة األولى ،بن كيسانخر في الطلب مثلما تقدم عن صالح ن هذا تأأل ؛بكثير

أكبر من  ،نه من شيوخ الزهري : إنه لقلنالكن لو نظرنا إلى س   ،من طبقة اآلخذين عن الزهري 
ن ارتفعت سنه إال أنه بالنسبة للسند واألخذ والتلقي الزهري  ، لكن بالنسبة لألخذ عن الشيوخ، وا 

ليخرج من طلب العلم وهو كبير، وجد  "ا"والسن غالب  نزل من سنه؛ ولذا قال: عن الشيوخ أ
يعني قبل تحديد السن للقبول وجد األب يدرس مع ابنه في سنة واحدة، ثم يتخرجان في سنة 
واحدة، هذا يعمل في وظيفة سنتين أو ثالث أو خمس ثم يتقاعد، واالبن يعمل بعده عشرين 

ا.ثالثين سنة، اآلن يندر وجو  ا وجود مثل هذا، لكن كان موجود   د مثل هذا، يندر جد 
................................... 

 

ـــــــ     وقســـــــمين اعـــــــدد   اوالســـــــن غالب 



 
 

911 
 

940  
940 

 940 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

هذا القسم األول، المدبج القسم األول، قالوا: إنه مأخوذ من  "ا"مدبج  يعني رواية األقران قسمان 
ساويهما، فهذا الطالب أو هذا المتلقي عن ديباجتي الوجه، وهما صفحتاه اليمنى واليسرى؛ لت

ا، هذا القسم األول،  يعني  أخ " "وهو إ ا كر  زميله مشبه له، فإذا روى عنه زميله صار مدبج 
ا،   كر  إ ا "وهو روت عائشة عن أبي هريرة، وروى أبو هريرة عن عائشة، هذا يسمى مدبج 

"يعني كل واحد أخذ عن الثاني،  أخ " ؟ هي آخر، أصلها أأخر يعني أو عن أخر "عن آخر 
ا وغيره،  خر وغيره"عن آ"أفعل، واألفعل ممنوع من الصرف، وهو هنا صرف للضرورة  مدبج 

ا وغيره، هذا  ا" ومدبج منصوب؛ ألنه مفعول فعل األمر )اعدد( مدبج  معطوف على "مدبج 
نما توجد من انفراد يعني ال توجد الرواية بالتبادل بين ال "انفراد ف "القسم الثاني،  قرينين، وا 

أحدهما عن اآلخر، وال عكس، طيب ماذا نستفيد من رواية األكابر عن األصاغر ورواية 
األقران؟ رواية األكابر عن األصاغر؛ لئال يظن أن في اإلسناد قلب، فمثال  فيه شخص ترجم 

مد بن فوجد في شيوخه، ذكر في شيوخ الشيخ مح -رحمة هللا عليه-للشيخ محمد بن إبراهيم 
إبراهيم: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قال: هذا ما هو بصحيح، فنقله إلى التالميذ، ما هو 
معقول إطالق ا يعني متوفى الشيخ محمد وسن صالح الموجود عشر سنوات، ما هو معقول 
ا للشيخ، لكن قاضي الرياض قبل الشيخ محمد بن إبراهيم بسنين صالح بن عبد  يصير شيخ 

الشيخ، وهو ممن قرأ عليه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن حميد، والشيخ محمد بن آل  زالعزي
إبراهيم، وجمع من أهل العلم، فكوننا ما نعرف الكبير من الصغير نقع في مثل هذا، نبغي 
نقلب نقول: خالص هذا غلط، رواية األقران إذا روى القرين عن قرينه، وهما قد اشتركا في 

ذكر في السند، نبغي نقول: هذا القرين زايد في السند، ما له داع،  الرواية عن الشيخ، الذي
زايد ما نحتاجه، أو نظن أن )عن( واو، يعني روى فالن وفالن عن فالن، لكن روى عنه هذا 
القرين ولم يتيسر رواية القرين الثاني عن هذا الشيخ، فإذا لم نعرف أن هذا النوع من أنواع 

ن االرتياب في السند، وقد جرأ وهجم بعض من يزاول تحقيق علوم الحديث وقعنا في شيء م
 الكتب على مثل هذا بالتصويب والتصحيح على حد زعمه، وقد ارتكب الخطأ بعينه، نعم؟ 

 طالب:........
 ما فيه؟ 

 طالب:........
 رواية المعاصر، المرسل الخفي رواية المعاصر عمن لم يلقه، هاه؟ 

 طالب:........
ا، نعم؟ هاه؟  يعني لو أسقط؟ ا، لو أسقطه صار تدليس   لو أسقط صار تدليس 
 طالب:........



 
  

942 

 042 شرح ألفية احلافظ العراقي

أيوه، ال كٌل، كٌل، ال ال خطأ "وهو إذا كٌل" يعني كل واحد منهما، التنوين هذا يسمونه تنوين 
كل أحد، وهنا كل واحد من القرينين  [( سورة اإلسراء24)] {ر  َيع َمر  َعَلى َشاك َلت ه  }ق ر  ك  العوض 

 أخذ عن اآلخر، نعم. 
 أحسن هللا إليك. 

َوة  واَ َخَواي  اإل  خ 
وا اإل ــــــــــــَرد  ــــــــــــن يف   َوَأف  ــــــــــــَوَة بالتَّص   خ 

ــــــــــــــــمَّان   ــــــــــــــــوه م  السَّ ــــــــــــــــة  َأب  َبَع  َأر 
ي   ر  ــــــــــي  ــــــــــي س  ــــــــــو  َبن  ــــــــــتَّة  َنح   َنا وس 

ن   َقـــــــــــر   ـــــــــــو م  َعة  َبن   َوه ـــــــــــم   َوَســـــــــــب 
ـــــــــــــــة   َب ـــــــــــــــة  َكع ت  َل م  ـــــــــــــــَوان  ج   َواَ َخ

 

ــــــــــــف  َفـــــــــــ  و  َثَ َثــــــــــــة  بَ   َني  ــــــــــــو ح   ن 
َيان   ــــــــــــــف  ــــــــــــــم  س  َســــــــــــــة  َأَجلُّه   وَخم 
ــــــــــــــا ون و  ــــــــــــــة  َير  ــــــــــــــوا َثَ َث َتَمع   واج 
ه م   ـــــــدُّ م  َع ـــــــيه  َ  ف  ـــــــي  وَن َل ر  ـــــــاج  َه  م 
َبة   ـــح  ـــع ود  ه مـــا   و  ص  ـــن  َمس  ـــي اب   َأخ 

 

اإلخوة واألخوات معرفة هذا النوع من أجل اإلدخال واإلخراج، ثالثة يقال لهم: ابن اشكاب، 
يمت إلى الثاني بصلة، فالذي ال يعرف هذا النوع وأهل العلم ينبهون على هذا وكل واحد ال 

في الشروح، في كتب علوم الحديث ينبهون على هذا، الذي ال يعرف هذا النوع يظنهم إخوة، 
وكل واحد مثلما ذكرنا ال يمت إلى الثاني بصلة، لكن من اإلخوة من الرواة ممن ذكرهم أهل 

ا كبيرة على ما ذكره الناظم  العلم ما ذكرهم المؤلف رحمه هللا -هنا، والشروح زادت أعداد 
 : -تعالى

 ...................................  ج  وأفــــــــــــردوا اإلخــــــــــــوة بالتصــــــــــــنيف  
 

 أبو داود السجستاني وغيره لهم تصنيف في اإلخوة واألخوات.
 فـــــــــــ و ث ثــــــــــــة بنـــــــــــو حنيــــــــــــف    ج  وأفــــــــــــردوا اإلخــــــــــــوة بالتصــــــــــــنيف  

 

 مع أخويه، هما؟ ماذا يقول؟ سهل بن حنيف
 طالب:........

إيه صحابة، لكن ثالثة هم، عمرو وشعيب نعم، وهذا كثير، يعني كون ثالثة إخوة كثير هذا، 
أربعة إخوة كثير، خمسة إخوة كثير، لكن العبرة بالرواية، هل جميع هؤالء اإلخوة لهم رواية في 

ن الولد، من له عشرون من الولد، من له الحديث؟ يعني نعرف اآلن في واقعنا من له عشرة م
ثالثون، ستون، بعضهم يصل إلى المائة من الولد، لكن ما الذي يحتاج إليه؟ إذا كان لهم 
رواية، أما مجرد العدد ما له قيمة؛ ألنه قد يقول: ما معنى إخوة وأخوات؟ ثالثة إخوة كل 

أحيان ا كثير من الناس عنده الناس عندهم ثالثة إخوة، جل الناس عندهم ثالثة، عندهم..، 
خمسة، ستة، ثم ماذا؟ ال، العبرة بالرواية؛ ولذلك أكثر ما ذكروا سبعة، بنو مقرن، يعني يوجد 
اآلن سبعة من صلب رجل واحد كلهم شيوخ أجلة، لكن هذا قليل نادر أن يحصل مثل هذا، قد 

وده مثل عدمه، ال يحصل اثنين وخمسة ما طلبوا علم، أو طلبوا علٍم ليس بشرعي يعني وج
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يعدون من أهل العلم، يعني الناس كلهم اآلن درسوا، كثيٌر منهم حصل، وتجد في البيت الواحد 
، لكن هذا في الطب وهذا في الهندسة، وهذا في الفقه، وهذا في  خمسة من الدكاترة مثال 

ذكرون في الحديث، تقول: ها االثنين هؤالء طالب علم إخوة، لكن الباقي؟ كأنهم عوام، ما ي
مثل هذا، يندر أن تجد مثال  ثالثة أربع خمسة ستة سبعة من بيت واحد كلهم من أهل العلم، 

 هذا قليل نادر، قال:
 فـــــــــــ و ث ثــــــــــــة بنـــــــــــو حنيــــــــــــف    ج  وأفــــــــــــردوا اإلخــــــــــــوة بالتصــــــــــــنيف  

 

أربعٍة أو أربعٌة إما على االستئناف أو على العطف على ثالثة مع حذف العاطف؛ ألنه قد 
العاطف، مع حذف حرف العطف، تصدق رجٌل من ديناره من درهمه من يعطف مع حذف 

 أبوهم السمان" -أو أربعةٍ - "أربعة  صاع بره من كذا من كذا، يعني مع حذف حرف العطف، 
هم أجل   -أو خمسةٍ - "وخمسة  أبوهم أبو صالح، إخوة لُسهيل بن أبي صالح، أربعٌة من اإلخوة 

يينة هذا أجل إخوته، لكنهم خمسة كلهم يروون الحديث، كلهم بنو عيينة، سفيان بن ع "سفيان  
خوته، وأخواته  سيرينا" ينحو بن -أو ستةٍ - "وستة  وأجلهم سفيان بن عيينة  محمد بن سيرين وا 

 ستة.
ــــــــــي ســــــــــيرينا ــــــــــــــا    وســــــــــتة نحــــــــــو بن ــــــــــــــة  يروون ــــــــــــــوا ث ث  واجتمع

 

ة الثالثة الثانيين ما كيف نقول: العبرة بالرواية وهؤالء ستة واجتمع ثالثة يروون؟ يعني والبقي
ال ما  ال كلهم يروون وا  يروون؟ نعم؟ المقصود أنهم اجتمعوا في سند حديث واحد الثالثة، وا 
الفائدة من ذكرهم؟ يعني غيرهم كثير ممن له ستة إخوة، سبعة إخوة، لكن كلهم يروون الحديث 

 لكن اجتمع الثالثة في سند حديث واحد، يرويه بعضهم عن بعض. 
" -و سبعةٍ أ- وسبعة  " خوته. بنو مقرن   النعمان بن مقرن وا 

 ...............................وهم
 

ــــــيهم عــــــدهم   ــــــي  ف  مهــــــاجرون ل
 

 يعني ال يوجد لهم نظير، هؤالء السبعة.
................................... 

 

ــــــيهم عــــــدهم   ــــــي  ف  مهــــــاجرون ل
 

جل واحد، قد يوجد إخوة بهذا العدد يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى ر 
لكنهم ال ينتسبون لرجل واحد، ينتسبون ألم واحدة، أوالد عفراء كم عددهم؟ لكنهم ال ينتسبون 

 نعم؟ ..."وا خوان جملة"إلى أب واحد، يشتركون في األم، 
 طالب:.......

 ليه.ُيذكر وُينص على أنه يعني روايته ليست بشيء، لكن ما يمنع أن يذكر وينبه ع
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــة كعتب  وا خـــــــــــــــوان جمل

 

 .................................... 
 ج
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يقول: بنو مقرن هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبد الرحمن وعبد هللا، وهؤالء 
 السبعة جمعوا مكرمة الهجرة مع شرف الصحبة.

ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــة كعتب  وا خـــــــــــــــوان جمل
 

 .................................... 
 ج

 وان ذكرنا أن الثالثة كثير، واالثنين أكثر.األخ
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــة كعتب  وا خـــــــــــــــوان جمل

 

 .................................... 
 ج

عبد هللا بن مسعود بن غافل الهذلي، ابن أم عبد،  "أخي ابن مسعود"يعني ابن مسعود 
ى هذا يعني من الصحابة، واألمثلة عل "هما  و صحبة"الصحابي الجليل، وعتبة مات قبله، 

 كثيرة، والشروح ذكرت ما يكفي من األمثلة، نعم. 
 أحسن هللا إليك.

ه   س  َناء  َوَعك  َواَية  ا َباء  َعن  ا ب   ر 
ــــــَ ا ــــــن  َأَخ ــــــن  اب  ــــــا َع ــــــنَّف وا ف يَم  َوَص

ــــــر    ــــــر  بَعــــــن  َ  وا   ــــــه   ك  ن  مــــــي   اب   والتَّي 
ـــــــَراء   ـــــــر  َعـــــــن  الَحم  ـــــــو َبك  ـــــــا َأب   َأمَّ
ــــــــــــ    ــــــــــــن  أبــــــــــــي َعت ي ــــــــــــه   ب   ف نَّ
ــــــــَوا  لي ــــــــه  َصــــــــنََّف ف يــــــــه  ال س   َوَعك 
ــــــــــا َم ه  ــــــــــا أ ب  ــــــــــه  إ ا َم ــــــــــن  َأَهم    َوم 
ــــَو َأب ــــي ــــَمين  َعــــن  َأب  َفَقــــ   َنح   ق س 
َلم  ــــــاع  ــــــهير  ف ــــــى الشَّ ــــــم ه ما عل  واس 
ـــــــــَده   يـــــــــَد فيـــــــــه  َبع   َوالثَّـــــــــان  أن  َيز 
ـــــــ َ  و َحم  ـــــــوا بعمـــــــر  َتجُّ َثـــــــر  اح   واَ ك 
ــــــــد    ــــــــي َفَع يم  ــــــــا التَّم  ــــــــَر ا َب َس  َوَسل 

 ج

ـــــــر  َكــــــــَ ا  ـــــــا   َعـــــــن  الَفض   أب  َكَعبَّ
م  ــــــــر  فــــــــي َقــــــــو  ــــــــه  م ع َتم  ن   َعــــــــن  اب 
َداء   ــــــــو  ــــــــة  السَّ  َعا  َشــــــــة  فــــــــي الَحبَّ
ي    ــــــــــــد   ــــــــــــف  بالص   ــــــــــــَ  الَواص  ل    وغ 
ــــــــــر    وهــــــــــَو َمَعــــــــــال  ل ل َحف يــــــــــد  النَّاق 
ـــــــــــــــــــَما ـــــــــــــــــــد  َوَ اَك ق س   ا ب  َأو  َج
ـــــــي    ـــــــن  النَّب  ـــــــه  َع ـــــــن  َأب   الع َشـــــــَرا َع

َطـــــــم  أ َســـــــاَمة    بـــــــن  َمال ـــــــك  بـــــــن  ق ه 
ــــــــز   ــــــــأَكَبه  و أب  ــــــــر  ه   او  َعم   َأو  َجــــــــدَّ

ــــــى َل ــــــه  علــــــى الَجــــــد   الَكب يــــــر  اَ ع   َل
َ  َ ا َوَرد   ـــــو  : َوَف ـــــي  ـــــَعة  ق ل  ـــــن  ت س   َع

 

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
فرادهم بالترجمة من  "رواية ا باء عن ا نباء" وهي فرع عن رواية األكابر عن األصاغر، وا 

أجل ما عطف عليهم، العكس رواية األبناء على اآلباء، بينما رواية األصاغر عن األكابر ما 
أفردوا وما ذكورا؛ ألنهم هم األصل كما ذكرنا، فإفراد اآلباء عن األبناء مع أمكان إدخالهم في 

 األكابر عن األصاغر من أجل ما عطف عليه وهو العكس، رواية األبناء عن اآلباء. 
 : -ه هللارحم-قال 

ــــــن أخــــــ ا ــــــا عــــــن اب ................................  ج  وصــــــنفوا فيم  أب 
 

العباس بن عبد المطلب عن  "كعبا "رواية اآلباء عن األبناء فيها مصنفات ألهل العلم  
كذا وائل عن بكر  "وا ر عن بكر ابنه"الفضل، عن ابنه الفضل بن العباس كذا يليه بل مثله 
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ممنوع من الصرف  "ك ا وا ر"األول في الصحابة، والذي يليه فيمن بعدهم ابنه؛ ألن المثال 
ال غير ممنوع؟ وبكر كذلك، عن بكر ابنه، واألصل أنه مصروف، منون، لكن النظم اقتضى  وا 

 حذف التنوين.
................................... 
 وا ر عن بكر ابنه.................

 .......ك ا.......................... 
 ................................... 

ال غير مصروف ؟ مصروف، لكن عندنا في النظم؟   بكر هذا مصروف وا 
 طالب: ما صر . 

 هاه؟ غير مصروف؟ كيف ُجر بالكسرة وهو غير مصروف؟ 
 طالب: غير مصرو . 

 هاه؟
 يعني اآلن:

 وجااااااااااار بالفتحااااااااااااة ماااااااااااا ال ينصاااااااااااارف
 ...................................   ج

 

ال غير مصروف؟ هو األصل مصروف  األصل أنه يجر بالفتحة، لكن اآلن هو مصروف وا 
 يعني لو في النثر قلت: عن بكٍر ما في إشكال، ما معنى الصرف وعدمه؟ نعم؟ 

 طالب:........
هذا البناء، ما هو بالصرف والمنع، هذا البناء، بكر ووائل مصروفان، الذي حصل أنه لم ينون 
ال بكر وال وائل فهل نقول: إنه منعهما من الصرف؛ ألن الصرف التنوين عند بعضهم؟ 
الصرف هو التنوين، نعم، ال هم يجعلونه في مقابله؛ ولذلك إذ قلت..، إذا احتجت إلى صرف 
ا  ، اآلن هو ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة، احتجت إلى تنوينه هل تنونه مفتوح  أحمد مثال 

هذه المسألة من الدقائق، ننتبه لها، اآلن إذا  احتجت إلى تنوين أحمد في  أو مجرور ا؟ ترى 
ا بناء على أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة؟ وأنت احتجت إلى  نظم، فهل تنونه مفتوح 
تنوين الممنوع من الصرف تجره بالفتحة وتنونه بفتحتين، أو تقول: ما دام قب ل التنوين يصرف 

 ؟ فتقول: عن أحمٍد؟ نعم
 طالب:........

 هذا يكسرونه، يكسرونه، هاه؟ 
 طالب:........

يكسرونه، خالص األصل في المنع رفع التنوين، وما دام وجد التنوين خالص انتهى اإلشكال، 
ا[ ما هو بمعقول إطالق ا، وال يرونه  دعت الحاجة إلى التنوين ما له داعي أنك تقول: ]عن أحمد 
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نوع من الصرف ترده إلى األصل تصرفه؛ ألن الصرف هو مثل هذا، ما دام نونت وهو مم
 التنوين. 

 طالب:........
ال ما هو ممنوع، ال ال ما هو ممنوع، هو ما منعه من الصرف إال أنه سلبه ما يستحقه من 
تنوين، حتى أن ربيعة ال ينونون، عن أنس  يقولون: عن أنٍس، رأيت محمَد ابن فالن، ما 

ا، هذه يسم ونها اللغة الربعية، نسبة إلى ربيعة فهو سلبه التنوين، ومع ذلك يبقى يقولون: محمد 
 "والتيمي"مصروف؛ ولذلك جره بالكسرة، عن ابنه بكر بن وائل حديثه معروف في السنن، 

يعني في  ""في قوم سليمان التيمي، سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سلميان، 
 أمثلة كثيرة لهذا النوع.

................................... 
 

 عــــــــن ابنــــــــه معتمــــــــر فــــــــي قــــــــوم   
 
 

 يعني في أمثلة كثيرة من نظائره.
 ...................................    أمـــــــا أبـــــــو بكـــــــر عـــــــن الحمـــــــراء  

 

 في حديث الحبة السوداء. -رضي هللا عنها-أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة 
 أمـــــــا أبـــــــو بكـــــــر عـــــــن الحمـــــــراء  

   ن أبــــــــــــي عتيــــــــــــ   ف نــــــــــــه  بــــــــــــ

 عا شــــــــة فــــــــي الحبــــــــة الســــــــوداء   
ـــــــــــ  الواصـــــــــــف  بالصـــــــــــدي     ل   وغ 

 

 هو أبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة السوداء. 
: الحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التصغير الحميراء، يطلق عليها لبياضها  -أوال 

يع ما ورد بهذا أم المؤمنين، على أنه من أهل العلم من ضعف جم -رضي هللا عنها وأرضاها
اللفظ، والزركشي في )اإلجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة( ذكر بعض األلفاظ التي 

 حسنها بعضهم.
 ...................................    أمـــــــا أبـــــــو بكـــــــر عـــــــن الحمـــــــراء  

 

يق أبوها،  ذكروه مثال لآلباء عن األبناء، لكنه ليس بصحيح، فأبو بكر هذا ليس هو الصد 
نما هو عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، تكون عائشة عمة أبيه.  وا 

   عا شــــــــة فــــــــي الحبــــــــة الســــــــوداء      أمـــــــا أبـــــــو بكـــــــر عـــــــن الحمـــــــراء  
 هنا صرفت عائشة، في الحبة السوداء، وأنها شفاء.

 ..................................     ف نــــــــــــه  بــــــــــــن أبــــــــــــي عتيــــــــــــ   
 

 عبد الرحمن بن أبي بكر. عبد هللا بن محمد بن 
ـــــــــــ  الواصـــــــــــف  بالصـــــــــــدي        ................................... ل   وغ 
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، والواصف له بالصديق قالوا: -رضي هللا عنها-لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة 
"صنف رواية األبناء عن اآلباء  "وعكسه"إنه إسحاق بن إبراهيم الوراق، المعروف بالمنجنيقي، 

 أبو نصر السجزي الوائلي. ه الوا لي"في
ــــــــوا لي   وعكســــــــه صــــــــنف فيــــــــه ال

 

   وهــــــــــو معــــــــــال للحفيــــــــــد الناقــــــــــر   
يعني من معالي األمور أن يعنى اإلنسان بحديث ذويه وأقاربه، ال سيما الوالد والجد، فإذا روى 
االبن عن أبيه عن جده وضبط أحاديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخص، حتى 

م َك{هم في تفسير ذكر بعض ر  لََّك َول َقو  ك  هو قول الرجل: حدثني  [( سورة الزخرف22)] }َوا  نَّه  َل  
أبي عن جدي، ويأتي لهذا أمثله كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه 

 عن جده، وهللا أعلم.
 .جمعيننبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44العراقي )لحافظ األفية شرح 
قُ  اب ُق والالَّح  دٌ  - السَّ  َمْن َلْم َيْرو  َعْنُه إ الَّ َراٍو َواح 

عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعد ،وأصحابه أجمعين
في باب رواية اآلباء عن األبناء  -تعالى رحمه هللا-المؤلف الناظم الحافظ العراقي  ليقو ف

كر األب إذا ذُ  ،رواية االبن عن أبيه :من أهم ما في هذا الباب ه""ومن أهم   قال:  ،وعكسه
قسم يذكر : فالن عن أبيه عن جده، فهما قسمان :فالن عن أبيه، أو قال :قالا، يعني مبهم  
 "ومن أهمه" :وقسم يذكر فيه األب والجد وهما مبهمان، قال ب على سبيل اإلبهام،ه األفي

  .يعني أهم ما يذكر في هذا الباب
 ....................إ ا مـــــــا أبهمـــــــا
 ج  قسمين.............................

 ا ب أو جـــــــــــــــــــد  و اك قســـــــــــــــــــما 
................................... 

 
 

ينقسم قسمين،  ،واألصل أنه يتعدى بنفسه، ينقسم كذا إلى قسمين (،إلىا)سم بقُ  ىبعضهم يعد
 (إلىا)، يعدونه من حيث االستعمال بى...وأكثر االستعمال على أنه يعد ،ما نحتاج إلى حرف

 إلى كذا وكذا، كيف؟  ينقسم
 طالب:.......

 ؟ماس   قُ 
 طالب:.......

 ؟كيف
 كالهما.، وكذلك المخفف عفا قسمين؟ هذا مضسموذاك قُ 

................................... 
 قسمين عن أب  فق ................ 

 ........................و اك قسما 
 ................................... 

والقسم الثاني فيما يذكر فيه  ،من دون ذكر الجد ه"عن أب "أبي العشرافالن عن أبيه، عن 
 .الجد

ـــــــي  ج  نحــــو أبــــيقســــمين عــــن أب  فقــــ    العشـــــــرا عـــــــن أبـــــــه عـــــــن النب
  ج
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ه ما ُيروى عن األب وهذا كثير، كثير من الرواة يروي عن أبيه، وأقل من ،السالمعليه الصالة و 
وهي األعراب  ،هذه لغة من اللغات الجائزة في األسماء الخمسة "عن أبه"عن الجد، 

 .نقصثم النقص، وهذا هو ال ،وهذا هو األشهر، ثم القصر ،بالحروف
 ومااااااااااااان يشاااااااااااااابه أباااااااااااااه فماااااااااااااا ظلااااااااااااام    بأباااااااااااه اقتااااااااااادى عااااااااااادي فاااااااااااي الكااااااااااارم

 

 .-عليه الصالة والسالم- "عن أبه عن النبي"
ــــــاعلم  ــــــى الشــــــهير ف  ...................................    واســــــمهما عل

 

 .وأبوه مالك ،أسامة :اسمه ءالمكنى بأبي العشرا ،اسم أبي العشراء :اسمهما
ــــــاع ــــــى الشــــــهير ف  هطـــــــم أســـــــامة بـــــــن مالـــــــك بـــــــن ق      لم واســــــمهما عل

 

هو مضبوط بكسر  فتح أوله وثالثه، اآلنبوقد يضبط  ،وقد يأتي بإبدال الهاء حاء ابن ق هطم،
وقد يضبط  ،قد يضبط بفتحهما َقهَطم، وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثه ،مأوله وثالثه ق هط  

على أنه بكسر أوله وثالثه كما بط بها، لكن األكثر ُض لعكس، فيجوز فيه األربعة األوجه، با
هب ذ هب ذ يقال للخبير النقاد ج  م كج  م نعم؟  ،هنا، ق هط   وهذا ق هط 

 طالب:.......
 ال ما في إال هذا، ما في إال هذا.ال 

"  األصل والثاني بالياء. "والثان 
 ج  والثـــــــــان أن يزيـــــــــد فيـــــــــه بعـــــــــده

 ج

 ................................... 
 

 ن قسمي اإلبهام أن يزيد فيه بعده.ثاني ميعني القسم ال
................................... 

 

ــــــــ  و أب   أو جــــــــده اكبهــــــــز أو عمــــــــر 
 

 
 والثان أن يزيد فيه بعده

 

ــــــــ  و أب   أو جــــــــده اكبهــــــــز أو عمــــــــر 
 

 من النوع الثاني هنا؟  زيد األب؟ كيف صار أجليالقسم األول ما هو ب اآلن
 طالب:.......

 كيف؟
  ......ه في جده يا شيخ نطالب: 
 كيف؟ 

  طالب: الزيادة في الجد.
 ن؟ أن يزيد فيه بعده، بعد مَ  :عن أبه، الثاني ي العشراءبأالقسم األول 
 طالب:.......

 بعد األب.
................................... 

 

ــــــــ  و أب   أو جــــــــده اكبهــــــــز أو عمــــــــر 
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ز، بهز بن حكيم بن معاوية هْ وزيادة األب في بَ  ،هأو يزاد جد   ،ألب أبوهنعم إما أن يزاد بعد ا
ه أبوه حكيم عن جده معاوية، فمعاوية أبو األب القشيري، اآلن بهز بن حكيم عن أبيبن حيدة 

 ؟ هه عن جده المراد بالجد جد األب، هاو بن شعيب عن أبيبينما في عمر 
 طالب:.......

ز بن حكيم هْ لماذا لم نقل في بَ  ،وهللا بن عمر  بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد وعمر 
 بن شعيب عن أبيه عن جده؟  وعمر  مثلما قلنا في عن جده عن أبيه

 طالب:.......
الخالف في الضمير في جده مثل الخالف بالنسبة لبهز مثل الخالف في  :لكن لماذا ما نقول

بن شعيب  ون اختلفوا في عمر ي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وا  يعني لم يختلفوا ف و؟عمر 
جد ن؟ جد مَ  ؟عيبأو جد شُ  وهل هو جد عمر  ،في جده بيه عن جده في مرجع الضميرعن أ
 وحيدة؟  ،معاوية، معاوية صحابي بال إشكال ،ي هو حكيمالذ

 طالب:.......
دام ليست له رواية فال يمكن أن يرد في  ما ،لكن ليست له رواية، هذا هو الحاسم اآلن

 ،كثربينما جد شعيب مُ  ،ليست له رواية هألن ؛لكن يمكن أن يرد جد أبيه، ،جده ،الخالف هنا
و ن عمر : إلكن أال يمكن أن يقال ،بن العاص وعبد هللا بن عمر  ،من المكثرين من الصحابة

 ي هو؟ يب عن أبيه عن جده، يعني جد األب الذبن شع
 طالب:.......

بن شعيب بن محمد بن عبد  وعمر  ؟بن العاص الجد؟ جد الجد ونعم أال يحتمل أن يكون عمر 
االحتمال األول أن الجد  ،عن أبيه عن جده وبن شعيب هذا عمر  وعن عمر  وهللا بن عمر 

، ليس بصحابي اوعلى هذا يضعف من جهة أن محمد   و،محمد، فيكون عود الضمير إلى عمر 
، ا هو أن يكون الجد الضمير فيه يعود إلى األب الذي  الحتمال الثاني:فيكون الخبر مرسال 

بن  و، هل هناك احتمال ثالث أن يكون الجد عمر وحينئٍذ يكون الجد عبد هللا بن عمر و  ،شعيب
 في احتمال؟ ؟العاص، وهو صحابي

 أبي شعيب  طالب: 
ال جد شعيب وبن شعيب عن أبيه شعيب عن جده إما جد عمر  واآلن عمر  احتمال  هما في ،وا 
 ثالث. 
 عن جده ال   هو جد شعيب. طالب: 

 له ذكر اآلن صار.  له رواية، ما بن شعيب هذا ما وعمر  له رواية، ما وعمر  إذن
 .........بن شعيب عن أبيه وعمر طالب: 
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ال ال يء، شوف العنعنة صارت بين من؟ما يج  ؟بين الراوي ومن روى عنه وا 
 طالب:.......

و أو ر كون شعيب روى عن جده عبد هللا بن عمفي الخالف  ،لحين؟ بينهم مفاوز هذا اينأ ،ال
؟  .المسألة خالفية بين أهل العلمهذه  لم يرو 

 طالب:.......
جد شعيب صار  :حتى لو قلنا ،الضمير يعود إلى جد شعيبإن  :ما يمكن أن نقولال ال، إيه 

في جده إلى الجد ليكون الجد جد الجد الضمير يعود  :قولن، ما يمكن أن وعبد هللا بن عمر 
من  شوف اآلن عن أبيه عندنا أكثر ،ين عود الضمائرتبت تبيعني لو كُ  بن العاص،و عمر 

 و بن عمر و بن شعيب بن محمد بن عبد هللاعمر  ،بن محمدو بن شعيب عمر  ضمير عن جده
هذا الحد معروف مكشوف ما في إبهام،  ،بن شعيب مفروغ منه هنا وطيب عمر ، بن العاص

 ..شعيب. تعود إلى :عن أبيه الهاء إذا قلنا ،بن شعيب في الطريقين وعمر 
 طالب:.......

ذا قلنا ،صار الجد حينئٍذ محمد تعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، صار الجد جد شعيب  :وا 
 جد من؟  ،كيف نقول: عن جده و،من؟ عبد هللا بن عمر 

 ... .....عن جده جد شعيبطالب: 
جمع من  وبكل منهما قال ،هذا احتماالن قائمان ،وجد شعيب وأنه جد عمر  ،االحتمال قائم ،ال

 ،إيه ،عن جده عن جد األب؟ جد األب نعم ممكن :احتمال أن نقول هلكن هل في ،أهل العلم
، في هذه السلسلة ما يرد من حيث ابن العاص ما يرد إطالق   وعمر  ،ما في احتمال ثالث
  ه؟، هادناالضمائر المذكورة عن

 طالب:.......
و بن العاص أبيه، فكون االحتمال عمر إيه لكن محمد ليس هو األب المذكور بكنيته هنا عن 

 غير وارد. 
 طالب:.......

 ين؟ أ
 طالب:.......

إلى  ر كنايات تعود إليها، فالهاء هنا ما يمكن أن تعودضمائ وعليها ،لكن عندنا أسماء ظاهرة
 و؟ن يعود على عمر : احتمال في أبيه أقلنامحمد هنا، على االحتمال الثاني  أبيه الذي هو

 نعم؟  ا،بد منه الكتابة ال ،مشكلة ه؟ها
 ......الضمير في أبيه عا د على شعيب طالب:......

 لرواية. ما هو موجود في ا ،له رواية ما صيريال 
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 ... عن شعيب.... :ويقالطالب: 
إذا أعدنا الضمير إلى شعيب في الجد، إذا  ،وجوده مثل عدمه ومر نعم إذا قلنا هذا صار ع

 .ره الغٍ في الرواية فذك وألغينا عمر 
 طالب:.......
نعم ما دام الخالف سببه احتمال فيمكن أن  ،وا احتماالتلكن ما دام أبدَ  ،ال ،ال، ال ما في

 يوجد احتمال ثالث. 
 طالب:.......

وجد الجد  ،والضمائر تحتمل ،دام منشأ الخالف احتمال الضمائر لكن ما ،ما قال به أحد، ال
عندك  ،هز بن حكيميعني لو كان بَ  ،بي له روايةاحوص ؟صحابي، لماذا ال يقوم هذا االحتمال

 ،لماذا؟ ألن هذا قيل بصحبته حيدة ،بن معاوية بن حيدة ما اختلفوا في الضمائربهز بن حكيم 
من أكثر  هفتكون الضمائر واضحة، ما في ،ال يدخل في الباب أصال  و لكن ليست له رواية 

العاص  ،بن العاصو عبد هللا بن عمر بن محمد بن و بن شعيب بينما عمر  ،احتمال واحد
 ووشعيب ومحمد وعبد هللا وعمر  ويبقى عندنا عمر  ،جيد ،ألنه ليس بمسلم ؛خارج من الرواية

ما دام منشأ االختالف  :وعندنا عن أبيه عن جده، أقول ،وكلهم لهم رواية ،خمسة ،بن العاص
ن كان لم يقل ،احتمال الضمائر ال بد أن تفك هذه الضمائر بن  وبأن المراد بالجد عمر  دأح وا 

 بن العاص؟  ون الضمير ال يمكن أن يعود إلى عمر : إالعاص، لماذا لم يقل أحد
 له قيمة.     ما و نه يصير  كر عمر طالب: 

في  ،األول بن شعيب وبن العاص تجاوزنا عمر  وعن جده والمراد به عمر  :أيه ألنه إذا قلنا
كيف  ،بن العاص واحتمال يكون عمر  :نعم أنت تقول كالمك األول يا أحمد في كالمك األول

مع أن أهل العلم  ؟المانع أن يكون الضمير يعود إليه مايكون احتمال؟ صحابي له رواية و 
و واضح جده، عمر عن بن شعيب عن أبيه  وألن عندنا عمر  ؛أجمعوا على أنه ال يعود إليه

عن أبيه الضمير يعود في أبيه إلى بن شعيب  واهر في الرواية أنه أول السند عن أبيه عمر ظ
ال  وعمر   شعيب؟ إلى وا 

 طالب:.......
فصارت  أصال   ويعود إلى شعيب ألغينا رواية عمر  :ألن لو قلنا ؛صاحب الرواية...... هو 

إذا  ،له موقع في اإلسناد نعم؟ يصير ما ؟فما موقعه في اإلسناد والعنعنة ليست من عمر 
جوده لغو، إذا أثبتنا وجوده في اإلسناد ، و له في اإلسناد كانت العنعنة ليست منه فال دخل

 وعن أبيه يعني أب عمر  :بل هو أول اإلسناد، قلنا ،في اإلسناد ءوأنه جز ، وأثره في اإلسناد
الخالف كله في جده هل يعود إلى األب الذي شعيب  ،إشكال هوالمراد به شعيب، وهذا ما في
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فيكون  وشخص واحد وهو عمر  د الضمائر فتعود إلىأو توح و،فيكون الجد عبد هللا بن عمر 
فيكون  وهو األبعود الضمير في جده إلى أقرب مذكور  :فإذا قلنا األب شعيب والجد محمد،

ذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده  و،الجد عبد هللا بن عمر  فيكون الضميران  -وقد قيل به-وا 
فتكون الرواية  ،بعي ليس بصحابيوالجد يكون حينئٍذ محمد، ومحمد تا ويعودان إلى عمر 

 وضعفها بعض أهل العلم باإلرسال.  ،مرسلة
 طالب:.......

 يب. ط
 الهاء تعود على شعيب.طالب: 

 عن أبيه؟ 
 بن شعيب عن أبيه. وعمر طالب: 
 شعيب. 
يعني أبي  ....بن شعيب عن أبي شعيب وبن شعيب وكأنها عمر  و  عن أبيه عمر طالب: 
 ....شعيب

 صار فيه انقطاع بين شعيب وجده. لو قلنا بهذا
 طالب:.......

 ؟ينأ
 طالب:.......

  هذا أو ذاك هي معلة باالنقطاع.على كل حال سواء قلنا 
 طالب:.......

 ال ال ما قيل بهذا، لم يقل أحد بهذا. 
بن  وحنا نريد إن نحتمر احتمال نصر إلى عمر إ ا حتما ي،عندنا أحد  طالب: ا ن نحن

  .....العا .
 طيب. 

 طالب:.......
 عن أبيه شعيب طيب. 

 . و    عمر طالب: 
 عن أبي شعيب. 

 هو محمد. طالب: ال  
 طيب. 
 ........بن العا  وفجد محمد هو عمر  ،عن جده يعني جد محمدطالب: 



 
 

955 
 

955  
955 

 955 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 طالب:.......
 وألن الحديث عن عمر  و بن شعيب عن جده؛عمر  :عن أبيه لقال :ال ال لو قلنا بهذا ما قال

  ...إلى. تريد أن ترجعه وأنت
جد  ، فأبي شعيب هو محمد، محمد جده،إلى أقرب م كور أبيه أبي شعيبطالب: نرجعه 

  ....محمد.
 ؟ وه لكن الراوي من
 .طالب: عمرو

 خالص انتهينا. 
 طالب:.......

  و بن شعيب عن جده مباشرة.عمر  :ال لو أرادوا هذا لقالوا ال
 طالب:.......

 ما اتجهت إلى شعيب.  وإلى عمر  ةألن العنعنة هذه متجه : عن أبيه؛قالوا ما ،عن جده :قالوال
المقصود أبي شعيب ما في  عن أبيه ويكون  بن شعيب وعمر  :مانع أن يقول هما فيطالب: 
 مانع  

 من الراوي الحين؟  ،ال ال إال في مانع
 ........هو الراو   عمروطالب: 

ال ال ما يمكن  ،ال ال ما يمكن يجيء و،و عمر ي هالذأبي الراوي  ؟خالص عن أبيه أبي من
 . اإطالق  

 والثـــــــــان أن يزيـــــــــد فيـــــــــه بعـــــــــده
 

 
 

ــــــــ و أب   أو جــــــــده اكبهــــــــز أو عمــــــــر 
 

 وبن محمد بن عبد هللا بن عمر و بن شعيب وعمر  ،بن معاوية بن حيدة القشيري بهز بن حكيم 
والسبب  ا،كثير   اف  أهل العلم اختال ماوهاتان السلسلتان اختلف فيه ،بن العاص هذان اإلسنادان
بن  وليس الخالف في عمر  ،كالم عند أهل العلم هفي األن بهز   ؛في الخالف بهز بن حكيم

فالخالف في بهز  ،شعيب عن أبيه عن جده مثل الخالف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
 وعمر  ي روايةفوالكالم سببه  ،كالم ألهل العلم هفي ،بن حكيم السلسلة األولى للكالم في بهز

ما سبب على أحد االحتماالت إما وم ،بن شعيب عن أبيه عن جده الخالف في عود الضمير
لد شعيب وا-هللا، مع أن أباه  جده عبد ن بعضهم يقول: إن شعيب ا لم يلقأل ؛إرسال أو انقطاع
هللا بن  جده عبد وشعيب تربى عند وأبيه عبد هللا بن عمر  مات في حياة -الذي هو محمد

ن صرح به  ،وى عنه وصرح به في مواضع، ور وعمر  صرح به في أحاديث، لكن يبقى أنه وا 
نما وجده وجادة ،لم يروه عنه مباشرة ،في أحاديث إال أنه في كثير مما ينسبه إلى جده  ،وا 



 
  

956 

 006 شرح ألفية احلافظ العراقي

على كل  ؟االتصال أو االنقطاع ىوهل هي محمولة عل ،والخالف في الوجادة ،كتاب ،صحيفة
، فرق بين المكاتبة وفيها شوب اتصال، ليست مكاتبة ،حال هي منقطعة عند أهل العلم

في الصحيحين وغيرهما من  الكتاب متصلة وموجودة ،ي هو الوجادة، فرق بينهماوالكتاب، الذ
هذا يجيبه، و يكتب التابعي للصحابي و  ،لتابعي لمن بعدهومن كتابة اكتابة الصحابي للتابعي 

خه أو جده كما هنا الذي ال يشك فيه هل له بخط شي امتصل بال إشكال، لكن إذا وجد حديث  
 .وجدت بخط أبي ما يقول: اعن جده من غير أن يبين عبد هللا بن أحمد كثير   :أن يرويه فيقول

على كل حال الخالصة من كالم أهل العلم أن الخالف على ثالثة أقوال: منهم من قبل 
ومنهم من  ،ا من قبيل الضعيفوجعله اوجعلها من قبيل الصحيح، ومنهم من رد مطلق   ا،مطلق  
روى فيهما فالسلسلتان ما يُ  وأو صح السند إلى عمر  ،إذا صح السند إلى بهز :فقال ،توسط

ذكر عن كبار و  ،يكون من قبيل الحسن، وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده جل أهل العلم
م عن أبيه عن جده بما بهز بن حكي :نا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى األئمة، طيب إذا أرد

بن شعيب عن أبيه عن جده مع  وأو األقوى عمر  ،من خالف في االحتجاج ببهز اعرف أيض  
ما عرف من االختالف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أهل 

ج لبهز ال في لماذا؟ ألن البخاري خر   ،منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟العلم
 ال في األصول.  اخرج عنه معلق   ا،خرج عنه معلق   ،صولاأل

قوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه و بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر ومنهم من يقول: إ
جده فيما نقله عنه الترمذي عن بن شعيب عن أبيه  وألن البخاري صحح رواية عمر  ؛عن جده

في حديث رواه عبد هللا بن عبد الرحمن  في جامعه، الترمذي في جامعه نقل أن البخاري قال
ومعلوم أن أفعل بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أصح ما في الباب،  والطائفي عن عمر 

نه صحح في حديث ذكره البخاري في صحيحه : إالتصحيح، لكن قالوا التفضيل ال تقتضي
ب عن أبيه بن شعي و، وحذف عمر ووهو من حديث عبد هللا بن عمر  ،مع حذف إسناده امعلق  

شعيب، هناك صرح ببهز بن  بن وومداره على عمر  :قال العلماء وعلقه عن عبد هللا بن عمر 
كذا، ومدار هذا الحديث  وحكيم عن أبيه عن جده، وهنا قال: ويذكر عن عبد هللا بن عمر 

كما ذكر  ،دام المدار عليه فكأنه ذكره فكأنه ذكره ما ،بن شعيب عن أبيه عن جده وعلى عمر 
شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي  بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن كونه صرح ببهز البهز 

المعلق اإلمام  من جهة أخرى أنه ينظر فيمن أبرز من السند، وما يحذفه :االسم مع أنهم قالوا
، أما إذا ساقه البخاري يكون قد ضمنه، لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم

التي علقها البخاري صيغة  ألن من األحاديث ؛بقى على االحتمالبصيغة التمريض فت
ومنها ما هو ضعيف، يبقى على  ،ومنها ما هو حسن ،التمريض منها ما هو صحيح

وهو المعتمد عند  ،على كل حال التوسط في مثل هذا مثلما قال أهل العلم ،االحتمال



 
 

957 
 

957  
957 

 957 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

إال أن األكثر على  ولك بهز وعمر يستوي في ذ ،ن اإلسناد من قبيل الحسنإ :المتأخرين قاطبة
 .بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأن رواية عمر 

و حمـــــــ  ـــــــر   وا كثـــــــر احتجـــــــوا بَعم 
 

 ................................... 
 

 .واألكثر يعني من أهل العلم
و حم     الكبيــــــر ا علــــــىلــــــه علــــــى الجــــــد     ................احتجوا بعمر 

ي هو عبد هللا بن محمد الجد األدنى والجد األعلى الذ دام االحتمال والتردد بين ما ؟ي هوالذ
وقد صرح به في بعض األحاديث في المسند والسنن  و،يكون المراد عبد هللا بن عمر  وعمر 

صرح به، حتج بما صرح به دون ما لم يما يُ : إنومنهم من يقول و،عن جده عبد هللا بن عمر 
ذا لم يصرح بالجد  و بن عمر عبد هللا بن شعيب عن أبيه عن جده وعمر  فإذا قال: قبلناه، وا 

 قوي االحتمال الثاني فال يحتج به.
ــــــــد ــــــــي فع ــــــــا التميم ـــــو   ا ورد    وسلســــــــر ا ب ـــــي: وف    عـــــن تســـــعة قل
احد ي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة كل و رو ي ،التميمي من فقهاء الحنابلة المعروفين

سلسلة  لكن هذهوجودة، والخبر مذكور في الشروح واألسماء م ،منهم يروي الخبر عن أبيه
 وأباء هل نستفيد من تسلسل تسعة آف ،هم بالكذبات   ..،مدارها على بعض األجداد ممن رمي

 :قال ؟ثني عشر أب وفيهم من ال يعول عليهعشرة آباء أو ا
ــــــــد ــــــــي فع ــــــــا التميم ـــــي    وسلســــــــر ا ب ـــــو   ا وردعـــــن تســـــعة قل    : وف

والعبرة بما وجد في الكتب التي هي  ،كل واحد يروي عن أبيه ،عشر جد إلى اثني يعني
أما ما وجد بعد ذلك، يعني لو وجدنا عندنا اآلن في عصرنا من يسلسل  ،دواوين اإلسالم

، ؟ ما نستفيد شيئ ابطريق آبائه، ماذا نستفيد -عليه الصالة والسالم-الرواية منه إلى النبي 
وما عدا ذلك مثل أسانيد التميمي هذا يمكن  ،العبرة باألسانيد الموجودة في الدواوين المعتبرة

ال  على بعض من  ا وأنها مشتملةمما يمكن، هذا ما يمكن ال سيما يثبت؟ ال يثبت به خبر وا 
الشروح قال: وهي مذكورة في  ،يعني ورد إلى اثني عشر أب "وفو   ا ورد" ،تهم بالكذبا

التميمي هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروف، لكنه 
 .سيما على مذهب اإلمام أحمد ال ،في الرواية ليس على مستواه في الفقه

 سم. 
 أحسن هللا إليك
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

اب    وال َّح      السَّ
ـــــــــ   َوَصـــــــــنَّف وا فـــــــــي َســـــــــاب       وَ ح 

ـــــــــــــ ت  ك   اَمو  ـــــــــــــَدار  ـــــــــــــر     َو    َت  َكز ه 
ن  َســــــــاب      َيــــــــي  ــــــــت َراك  َراو  ــــــــَو اش   َوه 

ـــــــا َعـــــــن  َمال ـــــــك   ـــــــد  َرَوَي َوي   َكـــــــاب ن  د 
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ـــــــــي ن  واف  ـــــــــر  ـــــــــوَن َوَق َع َثَ ث  ـــــــــب   َس
 

ـــــــــــــَر  عفأ خ   ــــــــــــــا    يكــــــــــــــالج   والَخفَّ
 

والالحق  ،دم الوفاةالسابق متق "الساب  وال ح " :-رحمة هللا عليه-يقول المؤلف الناظم 
شخصين كما هو مضمون هذا الباب رويا عن شخص واحد  وفاة متأخر الوفاة، قد يكون بين

يعمر الشيخ فيروي  ،بينهما في الوفاة أكثر من مائة سنة، بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة
 ذ هذاثم بعد أن يعمر بعد موت التلمي ،ول األمره في بداية تحديثه شخص يموت في أعن

 رر، نفترض شخص عم  صغير فيروي عنه في أخر عمره ثم يعم   األول ثمانين سنة يأتي راوٍ 
يعني هذا كثير ممن يجلس للتحديث  ،تحديث وعمره ثالثون، خله ثالثون لمائة سنة جلس ل

جاء  ،نفترض أن الشيخ اسمه زيد ،روى عنه في بداية جلوسه للتحديث شخص ،عمره ثالثين
ر الشيخ إلى مائة م  وعشرين أو ثالثين فروى عنه ثم مات ثم عُ  وعمر الشيخ خمسة وعمر 

أو خمسة وسبعين  ،م؟ سبعين سنةكر في آخر عمره بعد موت األول بكب، فجاء ومائة وعشرة
، أجمع ر بعده سبعين أو ثمانين سنةم  مات الشيخ ثم عُ  ا،مر بكر خمسة عشر عام  سنة، وعُ 

ألن  ؛ن مع الخمسة والسبعين يطلع لك قرن ونصفالسبعيو لخمسة الثمانين مع الثمانين أو ا
يعني بعض الناس ما يستوعب  ،يكون بينهم مائة وسبعة وثالثين : كيف زمالءاإلنسان يقول
 قال: ،مثالالمثل هذا إال ب

 وصـــــــــنفوا فـــــــــي ســـــــــاب  و حـــــــــ   
    ................................... 

 ج
 ج

 .كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع
................................... 

 ج  كزهر ...................... اموت  

 وهــــــــو اشــــــــتراك راويــــــــين ســــــــاب    
 ج  ...................................

يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ  ""و   تدارك   يعني مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين
متى مات؟ سنة مائة وتسعة  ، مالك..وتبعد م ابعد عقود من موت الزهري، يعني أدرك مالك  

حمد مائتين ، أألن مائة وخمسين أبو حنيفة، والشافعي مائتين وأربعة ؛تسعة وسبعينوسبعين؟ 
أو مائة وثمانية وسبعين، ثم  ،أدركه سنة مائة وتسعة وسبعين ا،وواحد وأربعين، أدرك مالك  

ثم بعد ذلك ، روى عن مالك بخمس وخمسين سنة، ؟مر بعده، يعني بعد موت الزهري بكم  عُ 
فكان  ،بن دويد، اثنين وثمانين سنة ُعم ر بعده، ار بعد مالك بثمانين أو اثنين وثمانين سنةم  عُ 

موت ابن دويد وموت الزهري مائة وسبع وثالثين سنة، يعني متصور هذا، مو متصور  بين
ر عم  ويُ  ،البدايةيموت في  ،تعليم يموت؟ متصورلواحد من الطالب في بداية جلوس الشيخ ل

خر آيأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في  ،أو ثمانين سنة الشيخ بعده سبعين سنة مثال  
 :والمثال الذي ذكره ،يعني تصورها سهل ،ر بعده ثمانين سنةعمره ثم يعم  

ــــــــــــــــــدارك    ......كزهــــــــــــــــــر  و   ت
 سبع ...............................  

 
 
 

 كـــــــابن دويـــــــد رويـــــــا عـــــــن مالـــــــك  
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مات الزهري سنة  :مائة وسبع وثالثين سنة، إذا قلنا ،سنين بعد الثالثين والقرن الوافي سبع
نعم؟ مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين،  ،مائة وأربع وعشرين، تصير المسألة حسابية

مائتين  ،سبعة وثالثينمائة و  ؟متى يكون موت ابن دويد ،ومات مالك مائة وتسعة وسبعين
ألنه متهم، الخبر اآلن بعد هذا العمر  ؛كره ال يليقذ  دويد  ن ابن: إمع أنهم قالوا ،وواحد وستين

 ن الذي يخبر أن ابن دويد روى عن مالك؟ مَ  ؟من الذي أخبر أنه روى عن مالك ،الطويل
 طالب:.......

لك وتوفي سنة مائة وتسعة خر نسيت أسمه روى عن ما؟ في شخص آإيه لكن يقبل وهو متهم
ه وبين الزهري مائة وخمس وثالثين، وقد شهد له نفيكون بي ،قبل ابن دويد بسنتين ،وخمسين

 نعم؟  ،من شهد أنه حضر وروى عن اإلمام مالك
 طالب:.......

 ر بعد مالك كم؟م  نعم أحمد بن إسماعيل السهمي عُ 
 طالب:.......

لك ثمانين سنة، نعم فيكون بينه وبين الزهري كم؟ مائة ر بعد مام  ال عمر ثمانين سنة، يكون عُ 
أما ابن دويد ما شهد له أحد  ا،المثال به ويكون مثال صحيح   ، وهذا يحصلوخمس وثالثين

فال يصلح  ،وهو متهم فال تقبل دعواه ،من أهل العلم إال باعتبار أنه ادعى أنه روى عن مالك
 .ثاال  أن يكون م

 وقرن  وافي........................
ـــــــــــــر كـــــــــــــالجعفي والخفــــــــــــــا      ج  أ خ 

 

طيب اشتركا في  ،حمد بن محمد الخفاف؟ أوالخفاف اسمه ،المراد به اإلمام البخاري  يعفالجُ 
اف، البخاري اج صاحب المسند المعروف، روى عنه البخاري وروى عنه الخف  الرواية عن السر  

، وثالثة وتسعين ؟الثمائة كمث ؟ر إلى كمم  مات سنة مائتين وستة وخمسين، والخفاف عُ 
 وثالثين سنة، مثل هذا، ؟ كم؟ مائة وسبعه وبين البخاري نمائة وثالثة وتسعين، كم يكون بيثالث
 لفائدة من معرفة السابق والالحق؟ نعم؟ ا الفائدة من معرفة السابق والالحق؟ ماوما 

 طالب:.......
اج باعتبار أن البخاري روى عنه، كيف اف عن السر  ف  ما يتصور هذا يرد رواية الخَ الذي يعني 
فيكون مستحيال  أنه يروي عن  ؟السراج وبينه وبين البخاري مائة وسبعة وثالثين سنة هيدرك

ثم ال يموت إال بعده بقرن أو أكثر من قرن وثلث، فإذا عرف هذا  شخص روى عنه البخاري 
ن ر  ،الباب وتصوره سهل عليه أن يقبل رواية الخفاف عن السراج  وى عنه البخاري، نعم؟ وا 

 طالب:.......
 أيهم؟ 
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 طالب:.......
 في ،نعم، لكن قد يروون عنه بعد التغير ،هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير، ما حصل له تغير

بيان من وروى عنه قبل  ،وهذا كتب المختلطين هذه فائدتها ،حال االختالط يروى عنه
 ، نعم.االختالط ومن روى عنه بعد االختالط

 حسن هللا إليك.أ
ه  إ  َّ َمن  لَ  و  َعن  د   راو   م  َير   َواح 

ــــــــَدان   ح  ــــــــي الو  ــــــــل م  َصــــــــنََّف ف   َوم س 
ر   ــــــــن  َشــــــــه  ــــــــب  أو َكَعــــــــام ر  ب   َكَوه 

ــــــــــ   َزَعَمــــــــــا  ل  ــــــــــَ  الَحــــــــــاك م  َحي   َوغ 
ــــــا َرَج ي   أخ  ــــــح  ــــــي الصَّ ــــــي  َبا َفف   للم َس

 

ـــــــــان    ـــــــــد  َ  ث ـــــــــه  َراو  َواح  ـــــــــن  َعن   َم
ـــــبَ  ـــــن  َخن  ـــــع ب يه ـــــَو اب  ـــــه  الشَّ  ا  َوَعن 

َمـــــــا ه  َ  ف ي  ـــــــو َ  َلـــــــي   بـــــــأنَّ َهـــــــَ ا النَّ
ل َبـــــــــا ـــــــــن  َتب  ـــــــــيُّ  ب  ع ف  ـــــــــَرَج الج   وأخ 

 

 ."من لم يرو عنه إ  واحد": -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

فيه واضح،  المقصود ت أو حذفت يعني واضح،ذي الطبعة الثانية؟ سواء أثبت ؟عندك ما
بخط  هافي األصل أدخل اوٍ ر  :يقول ،عنه إال واحد ه؟ إيه من لم يرونعم؟ ها ،الطبعة الثانية

 من )س(..... وقد سقطت ، وهي في )ح(،دقيق
  .....عنه. ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يروعلى كل حال سواء 

 طالب:.......
 هلى كل حال وجودها وعدمها ما فيع ،غير المتون، قد تكون من الشارحعها ضإيه الشروح و 

 ،واحد سواء ذكر أو لم يذكر يعني راوٍ  ؟معنى واحد ما عنه إال واحد،، من لم يرو  فرق كبير
ويسمى  ،واحد راوٍ عنه إال  المجهول أن من الرواة من لم يرو   كر أقسامفي بحث المجهول وذ  

ولم  ، إذا روى عنه أكثر من راوٍ واحد هو مجهول العين ن، من لم يرو  عنه إال راوٍ مجهول العي
غريب الوفي بحث الغريب هناك  ،بل أهل العلميوثق صار مجهول الحال لم يبين حاله من ق  

، هنا من تفرد عنه راٍو واحد، وهناك ما تفرد به واحد والغريب أو الفرد ما تفرد به راوٍ  ،واألفراد
 الفرق بينهما؟ ماواحد، و  راوٍ 

 طالب:.......
 لكن من حيث مآل الحكم؟  وذا راوٍ  ذا حديث صح

 طالب:.......
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برواية  عروف، لكن ما الفرق أن يتفرد راوٍ والتفريق بينهما م ،النسبيةو ال هذاك الغرابة المطلقة 
 ؟ أن يتفرد الراوي بالرواية عن راوٍ حديث؟ وبين 

  ......الفر  ا ول أن اإلنسان يوف طالب: 
 مم على النوعين. وكالم الحاكم يعني عُ  ،الخالف واحدعل وجُ  ،ألن المسألتين بينهما فرق 

 طالب:.......
 ن.مجهول العي

 طالب:.......
غريب لما عرفوا في الهناك  ،لكن هذا الحديث ما رواه عنه إال واحد ،وقد يكون روى عنه مائة

 ،طبقة أو اثنين في كل ،ما رواه اثنين فأكثر :وأن العزيز ،وأنه ما تفرد بروايته واحد ،الغريب
وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا  ،تعرضوا لقول الحاكم ولو في طبقة من طبقات إسناده،

لقول الحاكم، هناك في التفرد تفرد الراوي برواية الحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة 
هنا  ،قةولو كان هذا الراوي ث ،للبخاري، أال يكون مما تفرد به راويه اويراه شرط   ا،الحديث مطلق  

 ي عنو ر البخاري ال يإن  :جعلوا الحاكم يقول ،من تفرد عنه بالرواية واحد في حيز المجهول
هذا النوع، فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ اآلن الفرق بين البابين 

ال غير واضح؟   واضح وا 
 طالب:.......

والصنعاني لما  ،ج ما تفرد به راويهخر  اري ال يُ الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخ
 نظم النخبة وذكر العزيز قال:

 وقياااااااال: شاااااااارط وهااااااااو قااااااااول الحاااااااااكم    ج  للصاااااااااااحيح فااااااااااااعلم   اولااااااااااايس شااااااااااارط  
 ج

والكرماني  ،يعني ما تفرد به راويه ال يقبل، وتبعه على ذلك البيهقي ا،شرط للصحيح مطلق  
إلى واقع الكتاب واقع الصحيح ن إذا نظرنا لك ،شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه

واحد  ، وال براوٍ ج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويهنا أن البخاري خر  وجد
وعن عمر علقمة،  ،األعمال بالنيات تفرد به عمر :في أربع طبقات تفرد به الراوي، حديث

هيم تفرد به يحيى بن سعيد وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبرا 
 :وآخر حديث حديث ،وخرجه البخاري أول حديث ،في أربع طبقات حصل التفرد ،األنصاري 

بن  وبن عمر ، وعنه أبو ُزرعة تفرد به أبو هريرةإلى آخره  ...(())كلمتان خفيفتان على اللسان
ع طبقات مثل وعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضيل في أرب ،جرير البجلي

 ؟فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مثل هذا ،األعمال بالنيات :حديث
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 وقياااااااال: شاااااااارط وهااااااااو قااااااااول الحاااااااااكم    ج  للصاااااااااااحيح فااااااااااااعلم   اولااااااااااايس شااااااااااارط  
 ج

 خرى يقول:نسخة أ
 وقااااااااااااد رمااااااااااااي ماااااااااااان قااااااااااااال بااااااااااااالتوهم    ج  ...................................

 ج

الحديث الصحيح ال يمكن أن  ان البخاري والصحيح عموم  : إبأنه يقول يعني نسب إلى الحاكم
 وقد تفرد به راويه.  ايكون صحيح  

   الكن أ  يراد به الرواية   الحدي  عموم  طالب: 
 ؟ ماذا

 . ......عنه إ  ى رو  كونه الراو  ه ا ماطالب: 
 . هذا ي نحن فيه، يعني نرجع إلى البابنأتي إلى بابنا الذ

 لى ال هن. ال   يتبادر إه ا  طالب:
ن البخاري ما : إنقول: هل الحاكم يفهم من كالمه أنه يمنع قبول الرواية في البابين، وال يقول

واحد، مثل هنا المنفردات والوحدان، وال يخرج حديث  له إال راوٍ  يمكن أن يروي عن شخص ما
ليس  ،يكون مما تفرد به الراوي عنهوهل من الزم تفرد الراوي برواية الحديث أن  ،راويهتفرد به 

 بالزم، نعم؟ 
 طالب:.......
 ال ما يلزم. 

 طالب:.......
اآلن أنا أريد أن أفرق بين  ا،ما يلزم إطالق   ..،ا قلنا ال يمكن أنثل مإيه يحصل العكس، لكن م
وآخر  ،األعمال بالنيات :عرف إال عن طريقه حديثواحد ال يُ  يته راوٍ البابين، حديث تفرد بروا

ن هذا شرط : إوغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول ،حديث في البخاري 
الحاكم يقصد أن البخاري ال  يرد هذه المقالة، قالوا: ال لعل خر حديثآوأول حديث و  ،البخاري 

ي هو بابنا هذا، طيب بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين، الذتفرد  يخرج لراوٍ 
وما روى  ،والد سعيد الوفاة من رواية المسيب بن َحْزن جوا قصة أبي طالب لما حضرته خر 

إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما  :عنه إال ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكر، قالوا
ممن دونهم من طبقة  األن كلهم عدول، ولو تفرد بالرواية عنه واحد، ووجد أيض   ؛يضر

فعلى كل حال القول في البابين  ،رج لهم في الصحيحبالرواية عنه واحد، وخُ التابعين ممن تفرد 
 ...غير مقبول، في البابين غير مقبول، وواقع كتب السنة يرده، قال

 طالب:.......
 نعم؟ 
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من  لم يأي  على حدي  تفرد به راو   -رحمه هللا-يريد أو يقصد أن البخار  طالب:....... 
كون الزهر  على سبير المثال نقر عن مالك، وتفرد عن مالك بمعنى أنه ربما ي ،كر وجه

 الكن هناك من الرواة الضعا  من تابعو ، وه ا التفرد هو الصحي ، به ه الرواية
على الزهر  لما تفرد عن مالك من كر وجه  البخار    ...... فيقصد الحاكم أنه لم يأي  الزهر 

ا... يكون تفرد الزهر  عن مالك قد إنما ....لي  هناك من متابع للزهر  حتى لو كان ضعيف 
  ....وهو صحي  عن مالك، وهناك من تابع الزهر  من الضعفاء.

ن غير طريق عمر األعمال بالنيات أنه روي م :ما قيل في حديثقرر تتريد أن  تيعني أن
 هم أطبقوا على أن الحديثال عبرة بها، وأهل العلم كل ألسانيد الضعيفة هذهبأسانيد ضعيفة، ا

 مطلق، سواء كان الحديث األول أو الحديث الثاني. فرد
  ......لكن يقولون.طالب: 

بقيدين، األول:  :عن غير عمر، قال الحافظ ان هذا الحديث لم يرد إطالق  : إلواولذلك لما قا
جاء في النية أحاديث عن  ،شرط الصحة، يعني ورد لكن ليس بصحيح، األمر الثاني: اللفظ

ال يعرف إال عن  ))إنما األعمال بالنيات(( :، لكن بهذا اللفظ- عنهرضي هللا-غير عمر 
 عمر. 

لكن هم دا م ا عمر المحدثين أنهم دا م ا يقبلون ويردون بالتفرد، حتى ولو  .طالب:.......
 به ا الحدي  الف نيتفرد  هن: إيعني عندما يأتي واحد ويقولكاني المتابعة من ضعيف، 

ا  ن هناك من ؛مه ا الك   نرد  :يقول   ......رواه ولو كان ضعيف 
ما  وبين ،ما وجوده كعدمه فرق بين متابعات، فرق بين ما يقبل وما يرد، فرق بين ،ال ال فرق 

 وجوده معتبر. 
 ..... طالب:   أنا قصدي في قول الحاكم إن هناك من يتابع المنفرد وهو ضعيف.....

يعني في  ،المستدرك علوم الحديث وفيفي مه يعني كال ،ال ال كالمه فيه لبس من األصل
يعني تعجب أن يوجد  ،والنقد إليه أوجه ،وكالم البيهقي أوضح ،مواضع من المستدرك فيه لبس

خر آث و يمثل هذا الكالم من هؤالء األئمة بالفعل يعني، يعني غرائب الصحيح في أول حد
وكأنه قصد  ،زعم هذه المقالةلهذين الحديثين رد لمن ي يتخريج كأن البخاري يقول:و حديث 

يعني رد  ،وال بد من العدد في الرواية هتفرد به راوي االرد على المعتزلة الذين ال يقبلون حديث  
 عملي عليهم.
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......
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 ا.ذلك أيض   هوما بينهما يوجد في :نعم كأنه قال
الحاكم قصد  يعر بها الحدي ، فلعر طالب:...... بعو المحدثين يعتبر التفرد بحد  اته علة

  ....ه ه المسألة، يعني فري  من أهر العلم يرون أن التفرد ب اته علة.
ا مضى  ،قول معروف، مضى في الشاهد هذا ،هو قول ألهل العلم، هذا مضى في الشاذ أيض 

 . ....في المنكر، منهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، لكن ما
 .......أزيلي علة التفرد الثقة المتفرد....إ ا ما تابع الضعيف ضعيف يتابع.طالب: .....

  ؟لكن إذا كان وجوده مثل عدمه
  ....ا..إ ا كان ك اب   اإ ا كان متهم  ......طالب:

 ،مقرر عند أهل العلم ،ضعفه منجبر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى كالم هذا اإذا كان ضعيف  
 ؟ هها م فيما إذا كان ضعيف ال يعتبر به،لكن الكال ومضى بحثه، ،ومضى له نظائر
 طالب:.......

ألن وجوده مثل عدمه، مثلما قيل في ابن دويد  ؛هذا وجوده مثل عدمه، فما يسمى متابع أصال  
  ؟فكيف نقبل قوله هعن مالك إال من طريق أنه روى  ما عرف

 طالب:.......
  ؟فيه ما

 . ...أربعما ة وواحدطالب: 
 :هذا معنى اآلن، قال

 ...................................  ج  ومســــــــلم صــــــــنف فــــــــي الوحــــــــدان  
 ج

 وغيرها.في الهند  االمنفردات والوحدان صنف فيها اإلمام مسلم في كتاب طبع مرار  
................................... 

 

ـــــــــان    ـــــــــه راو  واحـــــــــد   ث  مـــــــــن عن
 

 أهل العلم مجهول العين. يسمى عند ية عنه واحد أنهاو وعرفنا أن من تفرد بالر 
ــــــــامر بــــــــن شــــــــهر أو كوهــــــــب    هـــــو ابـــــن خنـــــبا  وعنـــــه الشـــــعبي  ج  كع

 

 نعم؟  ،عنه
 باقي واو. طالب: 

 وعنه الشعبي.
ــــــــامر بــــــــن شــــــــهر أو كوهــــــــب    هـــــو ابـــــن خنـــــبا  وعنـــــه الشـــــعبي  ج  كع

 

 الثقة المعروف. لحي، عامر بن شرايعني تفرد بالرواية عنه الشعبي
 حي  زعما" -أبو عبد هللا- ل  الحاكم"وغ  

.................................... 
 ج

 بـــــــأن هـــــــ ا النـــــــو  لـــــــي  فيهمـــــــا 
  ج
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يوجد في الصحيحين الرواية عن راٍو تفرد عنه واحد، يعني ال يوجد في الصحيحين، يعني ال 
رف عند أهل العلم بالمنفردات والوحدان، يقول: لكن ما عُ ، وهو غير واحد يعني ليس له راوٍ 

 لماذا؟ ،حاكملط الغُ 
ــــــي الصــــــحي  أخرجــــــا للمســــــيبا  فف

 ج

 ................................... 
 

 .والد سعيد ن لمسيب بن حز يعني أخرج ل
................................... 

 

   وأخـــــــــرج الجعفـــــــــي  بـــــــــن تبلبـــــــــا 
أبي ة ن حديث وفا: إوكذلك المسيب والد سعيد، وقلنا ،واحدعمرو بن تغلب ليس له إال راٍو 

وأخرج  ،إال ابنه سعيدالمسيب بن حزن وليس له راٍو في الصحيحين من راوية  طالب موجود
 ابن تغلب أيض   ووعمر  ،والمسيب صحابي ،بن تغلب وعفي الذي هو اإلمام البخاري لعمر الجُ 

ن راوي عنه، لكن هل يمكن أن نقول: إالنقد الذي يسببه تفرد ال هذا صحابي فال يضر مثل
لو أبهم  ؟عنه غير الحسن البصري  ؛ ألنه لم يرو  مجهول :غلب هذا الصحابي نقولبن ت وعمر 

عليه الصالة -عن رجل صحب النبي  :لو قيل ،صار مجهول ذات ما هو بمجهول عين
 انتهى اإلشكال؛ ألن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم.  -والسالم

 طالب:.......
 كيف؟ 

 طالب:.......
  ...تابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد علىجد أمثلة في الال ال وُ 

   عنه واحد فق   و ر طالب: يعني في الصحي  أن تابعي ي
ا وفي بحث المجهول ،األفراد والغرائب ينعم هذا تقدم في البحث ف  . أيض 

 ...على محمد وعلى آله اللهم صل   
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44)لحافظ العراقي األفية شرح 
دةٍ  اأَلْسَماُء والُكَنى - َأْفَراُد الَعَلم   - َمْن ُذك َر ب ُنُعوٍت ُمَتَعد    

عبد الكريم الخضير :الشيخ  
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم. 

بينـا محمـد وعلـى آلـه ن ،وصـلى هللا وسـلم وبـارك علـى عبـده ورسـوله ،الحمد هلل رب العـالمين
 وصحبه أجمعين.

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
دة   َتَعد    َمن    ك َر ب ن ع وي  م 

ــــــنَ   ــــــب     َواع  َت ــــــا َيل  ــــــر َ  َم ــــــَأن  َتع   ب 
ــــــَو َمــــــا ــــــي  َراو  ب ن ع ــــــوي  َنح  ــــــن  َنع   م 
ــــــــا  ب  الَع ََّمــــــــه   ــــــــن  السَّ ــــــــد  ب   م َحمَّ
ـــــر   ـــــَحَ  َ َك ـــــر  بـــــن  إس  ـــــأب ي النَّض   وب 

 

ــــــدَ    ــــــى ب َهــــــا الم  َن ــــــن  َخلَّــــــة  ي ع   ل     م 
ــــــى أَ  ــــــي   َحتَّ ب  ــــــي الَكل  ــــــَر ف ــــــاف ع  َم ه   ب 

ــــــــــاد   ــــــــــمَّاه  َحمَّ ــــــــــاَمه   اَس ــــــــــو أ َس  أب 
ــــــــَهر   ف ي  َش ــــــــو  يد  الَع ــــــــع  ــــــــأبي َس  وب 

 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 ،وأصحابه أجمعين

 أما بعد:
ــ" :-تعااالى رحمااه هللا-فيقااول المؤلااف  ــددةم ــر بنعــوي متع بنعااوت أو بكنااى أو بأنساااب،  "ن  ك

بااأن  ،لمقصاود أناه ياذكر علاى أكثاار مان وجاه، وهاذا أكثار مااا يصانعه المدلساون تادليس الشايوخا
بولد  ،أو يذكره بكنية لم يعرف بها ،إلى قبيلته اوينسبه أحيان   ،يسمي شيخه مرة وينسبه إلى جده

أو إلاى محلاة غامضاة لام يعارف بهاا، المقصااود  ،أو ينسابه إلاى مهنتاه ،مان أوالده لام يشاتهر باه
ألن التاادليس منااه  ؛وهااذا مااا تقاادم شاارحه فااي تاادليس الشاايوخ ،أنااه يخفيااه علااى السااامع والقااارئ 

ال إساقاط فياه، لكناه يجعال الوصاول  وهاذا لاه أقساام كثيارة، لكان مان التادليس ماا ،تدليس إساقاط
 .إلى الشيخ في غاية الصعوبة والوعورة

وقاد يفعلاه فاي ثقاة تفانن  ا،سايما إذا كاان ضاعيف   ال ،على المطلاع علياه اوتلبيس   اوقد يفعله تدليس  
 ،نااه إذا ساااقه ماارة واحاادة فااي جميااع الحاااالت علااى هيئااة واحاادة هااذا يملااه السااامعأل ؛فااي العبااارة
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ويملااه إذا ساااق اساام الشاايخ عشاارات الماارات باال مئااات علااى صاايغة واحاادة يماال  ،ويملااه القااارئ 
 .ارة لينشطفتجده يتفنن في العب

ن كااان ثقااة اوقااد يفعلااه ألن الشاايخ أصااغر منااه ساان   فيااأنف أن يااذكره باساامه الواضااح الصااريح  ،وا 
فاااي  افتجاااده يكنياااه وينسااابه أو ياااذكره باسااام لااام يعااارف باااه، والخطياااب البغااادادي يفعااال هاااذا كثيااار  

نما يفعل  رة؛ ذلك من باب التفانن فاي العبااشيوخه، ال يريد بذلك تمشية الضعيف بغير اسمه، وا 
 ،ه متعددةو لكثرة الشيوخ، وأن الواحد يذكره على وج اوبعضهم يفعل ذلك إيهام   ال يمل السامع،لئ
فابعض الارواة  ،ظن عدد شيوخه بعدد هاذه الوجاوه، ومان هناا وقاع األوهاام فاي الجماع والتفرياقفيُ 
رة وماا ،ىماارة مكن اايطلااع عليااه يجااده ألن ماان  كثاار ماان واحااد وهاام فااي الحقيقااة واحااد؛ظاان أنهاام أيُ 

ى، ومرة منسوب إلى أبيه ومرة منسوب إلى جده، ومرة إلى قبيلتاه ومارة إلاى مهنتاه، فيظناه مسم  
: وهو فاي الحقيقاة واحاد، وفاي هاذا كتااب مان أعظام ماا صانف فاي البااب واسامه ،القارئ خمسة

صاص قسامه األول فيماا وقاع فياه إماام الصانعة كتااب عظايم خَ  (ح أوهام الجمع والتفرياقوض  مُ )
لكناه خطياب، قاد يكاون الصاواب ماع الو  ،ن هذا النوع، قد يكون الصواب مع البخاري البخاري م

كياف  :ألنه قاد يقاول قائال ؛قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها في كتاب الموضح
وفااي جعاال  ،الخطيااب علااى أن يتناااول البخاااري فااي توهيمااه فااي جعاال هااذا الااراوي اثنااين ؤيجاار 

على إمام األئمة في الصنعة، الذي هو البخااري فقادم بمقدماة يتعاين  هذا تطاول ا؟االثنين واحد  
األدب الاااذي تاااأدب باااه  بااانفسوأن يتاااأدب  ،علاااى كااال طالاااب علااام أن يطلاااع علاااى هاااذه المقدماااة

 الخطيب على إمامته وجاللته. 
منصبة إلى معرفة تك ل عنايعجاواهتم و  يعني اعتن   بأن تعر " واعنَ ": -تعالى رحمه هللا-قال 
 ."عنى بها المدل   "ي  من صفة  "من خلة"ويختلط فيه األمر  لتب ""ما ي

ــــــب    واعــــــنَ  ــــــا يلت ــــــأن تعــــــر  م ــــــدل     ج  ب ــــــا الم ــــــى به ــــــة يعن  ج  مــــــن خل
نماا لتقاف علاى حقيقا ،اهاتم بهاا أنات ال لتفعال هذه الصفة التي يعنى بها المادلس ة الحاال، وال وا 

 تغتر كما اغتر غيرك بسبب صنيع هذا المدلس.
 ...................................    بنعوي...............من نعي راو  

 

وماا مان إنساان  ،ه على جهات متعاددةلبيق ،كثيرةنعوت يصف هذا الراوي بما لم يشتهر به من 
اا عشاارة ماان الولااد، فااإذا قلاات فااي الماارة  هعنااد اإذا أردت مثاال هااذا الفعاال إال أن تجااد، تجااد شخص 

ذا قلاات ،د واحااد ماان أوالدهأبااو محمااد أناات صااادق محماا :األولااى حاادثني أبااو هشااام هااو واحااد  :وا 
 :إلاى قطار أعام تقاول اوتجاده منساوب   ،أنت ما كذبت، وهكذا إلى أن تأتي إلى العشرة ،من أوالده

بغاداد، ومارة تنسابه إلاى مهناة فاي  ةومارة تنسابه إلاى محلا ،البغادادي :قد تقول مرة ،العراقي مثال  
لكان أنات علياك أن  ،فاإذا نوعات أوقعات فاي اللابس ،عنادهم ومرة تنسبه إلى قوم جلاس ،امتهنها
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وتاذكر  ،واألمثلاة التاي تاذكر فاي تادليس الشايوخ ،سيما ما وقاع مان المدلساين ال ،تهتم بمثل هذا
 ويهتم بها.  ،هنا على طالب العلم أن يعنى بها

 ...................................    مـــــن نعــــــي راو  بنعــــــوي نحــــــو مــــــا
 

وبعدد هذه األوصاف يمكن أن يؤتى باه بعادد  ،ألن له أوصاف متعددة ؛بأوصاف ينعت الراوي 
 ا لهذه األوصاف.ه التي تكون تبع  و من الوج

 عر في الكلبي.....................ف      ............................نحو ما
 ج

بهااام ال يمكان أن "حتــى أبهمــا"باان الساائب الكلبااي محماد   يوصاال إلااى  يعنااي وقااع فاي إشااكال وا 
ومارة ؟ بان الساائبأنه الكلبي هذا محماد واسمه محمد كيف تعرف  اد مثال  حم   ، إذا ُسميحقيقته
ه متعاددة، فاي مارار متعاددة، المقصاود أن مثال هاذا و ومارة ياؤتى باه علاى وجا ،كنيتاه بغياريكنى 

قاوف لم يكن مثل تدليس اإلسقاط إال أنه إذا وصل إلى حد يستغلق على الواقاف الو ن تدليس وا  
فاإذا قاال لاك:  ،فإناه فاي حكام تادليس اإلساقاط اسايما إذا كاان الاراوي ضاعيف   على حقيقته فإنه ال

هللا، نعام صاالح  وهاو معاروف باأبي عباد ،اإلمام أحمد ؟حدثني أبو صالح الشيباني يقصد بذلك
هللا قباال صاااالح تاااوفي  وقاااد يكااون لاااه ابااان اساامه عباااد ،أكباار مااان عبااد هللا وتكناااى باااأبي عبااد هللا

القضاااء، فتكنااى بااأبي  دخولااه فاايذا، أو ألنااه ال يرتضااي ماانهج صااالح لير أو شاايء ماان هااصااغ
يشاتهر باه هاذا تادليس، قاد يقاول قائال: إن هاذا الناوع مان التادليس فتكنيتاه بغيار ماا لام  عبد هللا،

وقع فيه اإلمام البخاري، وذلاك حينماا روى محماد بان يحياى بان خالاد الاذهلي، أو ابان خالاد بان 
لكنااه وال فااي موضااع واحااد سااماه  ن، الااذهلي شاايخه، إمااام ماان أئمااة المساالمين،يحيااى نساايت اآل
وقد يكنياه المقصاود أناه ماا نسابه  ،وقد ينسبه إلى جده ،قد يقول: حدثني محمد ،باسمه الصريح

ا قاال صااحب الخالصاة لماا ولاذ ؛الكامل صراحة وال وفاي موضاع مان مواضاع الصاحيح هباسم
خاااري ويدلسااه، مااع أن اإلمااام البخاااري ماان أبعااد خلااق هللا علااى هلي قااال: أخاارج لااه البلااذ  تاارجم ل
مااع أن مثاال هااذا اإلطااالق ال  ،التاادليس نباال صاارح اباان القاايم بأنااه أبعااد خلااق هللا عاا ،التاادليس

ه علاااى ذلاااك ال مااان أبعاااد خلاااق هللا أصااااب، المقصاااود أن البخااااري حملااا :ينبغاااي، لكااان لاااو قاااال
نماا كاان بيناه من ذلك، وال أل ءاب وال لتعميته وال لشير غلإل ي مقصاد مان مقاصاد المدلساين، وا 

ال غيار مخلاوق  وق هل اللفاظ باالقرآن مخلا ،وبين الذهلي خالف في مسألة اللفظ بالقرآن هاذه  ؟وا 
النااس علاى البخااري بسابب قنااعتهم بالاذهلي  لوتحاما ،مسألة اختلف فيهاا البخااري ماع الاذهلي

خالفه  -رحمة هللا عليه-البخاري أن فصار الذهلي إمام ما أحد يشك في إمامته،  ،واقتدائهم به
ه لااه فااي ولمخالفتاا ،ألنااه إمااام ؛ي مااا تاارك البخاااري الروايااة عنااههلفااي هااذه المسااالة، وإلمامااة الااذ
 وهنا يقول: ،هذا هو السبب ،ال يظن أنه يوافقهمسألة اللفظ ما صرح به؛ لئ

ــــــا  ج  مـــــن نعــــــي راو  بنعــــــوي نحــــــو مــــــا ــــــى أبهم ــــــي حت ــــــي الكلب ــــــر ف    فع
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ايعناي ح ، نعام هاي األصاول كلهاا بهاذا الضابط، أبهام يعناي أبهماه ماان اأو أبهما اتاى صاار مبهم 
 .المبهم الذي ال يمكن الوقوف عليه بهم باعتبار أنه صار في حكمأو أُ  ،أبهمه

 .هذا هو الكلبي "محمد بن السا ب"
ــــــــن الســــــــا ب الع مــــــــه ــــــــد ب  محم

 ج

 ................................... 
 

 .تهم، حتى ابل ضعفه شديد ،، لكنه متفق على ضعفهابعالمة في األنس
ــــــــن الســــــــا ب الع مــــــــه ــــــــد ب  محم

 ج

 ................................... 
 

لكااان فاااي أباااواب أخااارى  ،يعناااي يمكااان أن يوصاااف اإلنساااان فاااي بااااب مااان األباااواب بأناااه عالماااة
الوصاااف  ألنااه اهاااتم فااي هااذا البااااب حتااى بلاااغ فيااه الغاياااة فاسااتحق ، مااا فياااه مااا يمناااع؛يضااعف

بهاام ومااع ذلااك  يقتاادى، وهنااا أئمااة ابالمبالغااة، لكاان ال يمنااع أن يكااون فااي أبااواب أخاارى مضااعف  
ومضااعف فااي الروايااة علااى  ،محمااد باان إسااحاق إمااام فااي المغااازي  ،ضااعفوا فااي بعااض األبااواب

في ذلك، أبو حنفية إمام في الفقه واالستنباط والرأي ومع ذلاك فاي حفظاه بين أهل العلم خالف 
ومااع ذلااك فااي حفظااه شاايء  ،باان أبااي النجااود القااارئ المعااروف إمااام فااي القااراءة شاايء، عاصاام
نصااب جهااده وعنايتااه بفاارع ماان إذا األن اإلنسااان  ؛أمااا بالنساابة للقاارآن فااال كااالم ،بالنساابة للساانة

ذا غف ،فروع العلم يستطيع أن يتقنه  ولذا قال: ؛لل عن علم أو عن علوم وقع في الخلوا 
ــــــــن الســــــــا ب الع مــــــــه ــــــــد ب  محم

 ج

ــــــــــو أســــــــــامه  اســــــــــماه حمــــــــــاد     أب
 

حمااد بان الساائب، قاال: حادثنا حمااد بان  :بن السائب سماهبن أسامة سمى الكلبي محمد حماد 
 ؟ هها ،السائب

 ..طالب:.....
 كيف؟

 ..طالب:.....
 ،ألن محمد هل هو من كثرة حماده هلل فهاو حمااد ؛يعني من صيغة المبالغة محمد وحماد يعني

ن كان ألنه محمود الش  .المقصود أن لهم تأويالت ..،مائلوا 
 وبــــأبي النضــــر بــــن إســــحا   كــــر

 

 ................................... 
 

 .وهو ال يعرف بهذه الكنية ،ركناه بأبي النض
................................... 

 

ــــــــوفي شــــــــهر  ــــــــأبي ســــــــعيد الع  وب
 ج

ويروي عان أباي ساعيد  ،التفسيرألنه كان يروي عن ابن عباس  ؛عطية العوفي كناه بأبي سعيد
لما ماات أباو ساعيد قاال البان الساائب هاذا محماد بان الساائب الكلباي قاال: تارى أناا بكنياك باأبي 

 فاايظن ماان ساامع أنااه يرويااه عاان أبااي سااعيد الخاادري، ،سااعيد، علااى شااان تصااير األسااانيد واحاادة
 .ولذلك عطية العوفي مضعف عند جمهور أهل العلم ؛وهذه هفوة عظيمة

 .....طالب:...
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 ؟؟ ألبي سعيدماذانعم؟ ل
 ...طالب:.....

 .ما يعرف بأبي سعيدته، ال ما هو بكني
................................... 

 

ــــــــوفي شــــــــهر  ــــــــأبي ســــــــعيد الع  وب
 ج

 يعني شهره بين الناس في روايته عنه بأنه أبو سعيد، نعم. 
َراد  الَعَلم   َأف 

ـــــــنَ   ـــــــم   َواع  َراد  س  ـــــــاَ ف  ـــــــا اب  أو َلَقَب
ــــــر  أ و َوَكس  ــــــر  ــــــَدل  َعم  ن  ــــــوا  او  م   َنصُّ

 

ــــــــا                   ــــــــن  َلَب ــــــــي   ب  ــــــــَو ل َب ــــــــة  َنح  َي ن   أو  ك 
ـــــ    ـــــد  َحف  ـــــي م َعي  ـــــيم  أو  َأب   فـــــي الم 

 ج

بها إال شخص واحد، أو  وهذا الكنى وهذه األلقاب لم يسم هذه األسماءأفراد العلم هذه األعالم و 
اسامه لباي بان  ابه إال شخص واحد، يعني ما تجد ثاني ا يكنَّ  يلقب به إال شخص واحد، أو لملم 

علااى شااان يخاارم  ولااده لبايي مسااعاااد يبغااي يجارؤ وي واحاد، ماان ،لباا، لبااي واحااد فاي الاادنيا كلهااا
 هو؟  ما لبا؟تعرفون ال ؟هو ما لباال ،القاعدة، أو لبا

  طالب: ال   يخرج من ضر  الشاة....
 ؟ هها ،االلبن بعد الوالدة، يسمى لب نعم أول

 ...طالب:.....
التي لم يسم بها إال شخص واحد، ولم  با فراد" "واعنَ  ؟لكن هل هذه حقيقته ،بال   :العوام يقولون 

 إال شخص واحد، ولم يلقاب إال شاخص واحاد ماع أناه يادخل الخلال فاي هاذا البااب، الكنىب يكنَّ 
 رك عليه؟ نعم؟ ستديبهذا االسم إال شخص ثم  مرة حكم األئمة بأنه لم يسميعني كم 

 ...طالب:.....
ساامي بهااذا إال  ايعنااي ينفااي علااى حااد علمااه ال أعلاام أحااد   ،فيااه صااعوبة ،ألن النفااي فيااه وعااورة

يعنااي  ،قتاااد، إال ماان إمااام مطلااعالخاارط  هبااه هااذا دوناا الن، ماشااي، لكاان الجاازم بأنااه لاام يساامفاا
روى دون بذلك مان تُايعني حينما يدخل العلماء في هذه البحوث يقص ،والمقصود من ذلك الرواة

ماا  لاه رواياة يعني لاو وافقاه شاخص ماا ،أما الذي ال رواية له فال يتعرضون له ،عنه األحاديث
 .يعنينا األمر

ما................. واعنَ   ...................................    با فراد س 
 

 .لغة في االسم ا،اسم   يسمى يعن
 وهللا أساااااااااااااااااااااماك ساااااااااااااااااااااما مباركاااااااااااااااااااااا

 

 ................................... 
 

در والكنياة ماا ُصا ،واللقب هاو ماا دل علاى مادح أو ذم ،االسم هو الذي يعين المسمى "ا"أو لقب  
 .بأب أو أم
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................................... 
 

 أو كنيـــــــة  نحـــــــو لبـــــــي بـــــــن لبـــــــا 
 

باان ناصاار االحااافظ مااع أن  ،هكااذا نصااوا علااى أنااه بالكساار نــدل""أو م   هااذا صااحابي ُلبااي باان لبااا
 وعمار  :واسامه ،يعناي لقباه منادل نـدل عمـرو""أو م   نادلمَ  ين وهو من أهل الشأن قاله بالفتحالد

 .ندلعلى ذلك، أنه بكسر الميم م   وايعني كسر الميم نص نصوا" ا"وكسر  
 ج  فـــــي المـــــيم أو أبـــــي معيـــــد  حفـــــ       ..............................نصوا

في سند أو في كتاب مباشرة تأخذ القلم وتصحح لك نية بهذا اللفظ فتقع الك هلو لم تعرف أن هذ
 لهذه األمور مان أجال أال تهجام علاى الكتاب،به نت: الكن قالوا لك ؟عبدب أبو ملعل الصوا عيدمُ 

  ؟!إال هذا االسم تاق، أجمد بالجيم، يعني ضجيانبن عُ لكن لما تسمع أجمد 
 ...طالب:.....

 ال أجمد كذا بالجيم. 
 ...الب:.....ط
مان ماالي قبال أياام اسامه:  جاناا واحاد ،ما هو بتصاحيف، ال نصاوا علاى أناه أجماد باالجيمال ال 

عرفات  انوخ بالخاء، يعني مباشرة تأتي تأخذ القلم وتصحح إذا ما كنت تعارف هاذه األماور، فاإذ
، احتماال :ة والترياث حتاى فاي ماا لام يانص علياه تقاولهذه األمور يصير عندك شيء من التؤد

اا انعاام، فااإذ ،الاذي ساامى أجمااد ماا يبعااد أن يساامي أخماد ماان تحات أو ماان فااوق ال  اوجدتاه معجم 
بااه عنااى ن أولااى مااا يُ : إل أهاال العلاامترجااع إلااى كتااب الضاابط، ويقااو تجاازم وال تجاارؤ عليااه حتااى 
ماا بعادها، ال فال يستدل عليها بما قبلهاا و  ،التي ال تدرك من السياق طالب العلم ضبط األسماء

 ، أو الكتب التي تعنى بضبط الرواة.ذ من أفواه الحفاظ المتقنينخؤ إنما ت
و وكســـــــر نصـــــــوا  ...................................    أو منـــــــدل  عمـــــــر 

 ج

هااو باال  ،عرفنااا أن اباان ناصاار الاادين نااص علااى أنااه بفااتح الماايم، وهااو إمااام يرجااع إليااه فااي هااذا
 .أضبط المتأخرين في ضبط أسماء الرجال :قالوا

 ج  فـــــي المـــــيم أو أبـــــي معيـــــد  حفـــــ       ...................................
واقتصار علاى  ،هاذا فاي الكنياة دوأبي معيا ،ندل في اللقبومَ  ،في االسم يعني عندك ُلبي بن لبا

ال فاألساماء مان هاذا الناوع واأللقااب والكناىألنها تستوعب األقسام الثال ؛هذه األمثلة فيهاا  ثة، وا 
ياذكر هاذه األفاراد فاي كال حارف مان اتم في الجارح والتعاديل فات، وابن أبي حكثرة وفيها المصن

بهاااا إال  ألفاااراد مااان حااارف األلاااف.... التاااي لااام يسااامالحاااروف، انتهاااى مااان حااارف األلاااف ياااذكر ا
اشااخص واحااد، ماان حاارف الباااء وهكااذا، فااابن أبااي حاااتم أفردهااا  مااا هااو بااإفراد كلااي،  اجزئي اا إفااراد 

ا كلي اوهنااك مان أفردهاا  فارد األفاراد فاي ، أباو حفاص بان شااهين أاألفاراد مثال ابان شااهين ا،إفاراد 
فاي الكتاب الشاامل لجمياع أناواع الارواة، لكناه أفردهاا عان  ،ها في كتباهدرجومنهم من أ ،كتاب له
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 ،األفاراد يعناي مان حارف األلاف :التراجم األصلية، يعني يكتب فاي حارف األلاف إذا انتهاى قاال
ذا انتهى من الباء قال  نعم؟  ،فراد وهكذااأل :وا 

 ...طالب:.....
 ،وفياااه تبصاااير المنتباااه ،وفياااه المشاااتبه للااذهبي ،األميااار بااان ماااا كااوالالبااان ماااكوال،  فيااه اإلكماااال

فاي هاذا البااب، يفياد  اوال شاك أن قاراءة الشاروح يفياد كثيار  بهاذا،  يعناي ُتعناىكتب كثيارة  ..،وفيه
وياذكر بعاض  ،وهاو يتارجم للارواة ويضابطهم فاي شارح الكرمااني ماثال   يعني لماا تقارأ ماثال   ا،كثير  

اا ،ت عاانهم، وأناات مااا قصاادت الترجمااة بالااذاتر الغرائااب التااي ذكاا ، مااا الكاان مااع ذلااك تأتيااك تبع 
 ،كناامه فااي ذه، ممااا يرسااخ اساالهااذا تيااذكر بعااض الغرائااب التااي حصاال ،يقتصاار علااى الضاابط

اا يكاارر ضاابطه فااي يعنااي كلمااا تكاارر اساام هااذا الااراوي  ،عنااى بالضاابط ويكااررني يُ القسااطال   اأيض 
 هألنا ا الكتااب تكاون ضابطت رواة البخااري؛ت مان هاذيافأنات إذا انته ،الشرح من أوله إلى آخره

وباين أن  ،فاي الجلساة كام علام فرق بين أن تأتي إلى كتاب مجموع فيه فنون كثيرة، يأتياك ماثال  
تحتااج  يات إلاى كتاب الرجاالهاذه إذا أت ،إليهااقصاد الضابط نعام فت تأتي إلى كتب الرجال وكتب

أو أي كتااب  مساكت التقرياب ماثال  إناك  األنها أشبه ما تكون بالمتون، يعني أنات لما إلى حفظ؛
 تضابط بمارة؛أنات تحتااج إلاى أن تكارر، ماا تضابطها بمارة، لكان فاي الشاروح  شتبهمن كتب الم

ألنهااا ماان ضاامن الفوائااد التااي تماار عليااك، والكتاااب مااا خصااص لهااا، فأناات تضاابط هااذا االساام 
ال وقد ضبط أسامار عني اإلنسان ما ينتهي من شبالتجربة ي  ،الارواة علاى طريقاة أهال العلام ءح وا 

قد يقع في الكتاب وهم قد يستدرك عليه لكن في الجملة من أنفاع ماا يضابط أساماء الارواة قاراءة 
لعلم من العلوم ما تضبط ما يذكره هذا الشخص  امحرر   امختصر   االشروح، يعني لما تقصد كتاب  

ف للحفااظ، لكاان المطااوالت تسااتطيع أن تلاام بمجماال مااا فااي هااذا ل ااألن هااذا الكتاااب أُ  ؛ارإال بااالتكر 
صاااحب التقريااب أو صاااحب اإلكمااال علااى هااذا  الكتاااب ماان غياار تكاارار؛ ألنااه لاام يااتكلم مااثال  

ويسلسال نسابه،  ،بنصاف صافحة، يضابط اسامه ويتكلم عناه الكرمااني ماثال   ،الراوي بسطر واحد
ويااذكر لااه طرائااف وغرائااب ومتااى  ،اساامه ماان خااالففااي يااذكر مااا ويكنيااه، و  ،ويلقبااه ،ويصاافه
والخاالف فاي وفاتاه، بمجماوع هاذه األشاياء يصافي عنادك مان العلام بمارة واحاد أكثار مماا  ؟ماات
ابها ماااان غياااار تكاااارار، عييصااااعب اساااات ،بأساااااليب معصااااورة لتقريااااب؛ ألن المتااااون صاااايغتفااااي ا

هاذا مادرك هاذا، و  ،ا هاو الفارق بأساليب مبسوطة تستوعب من غير تكارار، هاذ والشروح صيغت
ال م شارح الكرمااني يعناي خمساة وعشارين اقرأ  ماذال :بعض الناس يقول ؟و بواضحا هواضح وا 

شارح الكرمااني اقارأ  ياا هللا :وأنا أستطيع أضبط رجاال الكتاب الساتة فاي مجلاد واحاد، نقاول ،جزء
هر مااا تحفااظ عشاار تعاااني التقريااب ثالثااة أشاا لكاان ،تضاابط رواة البخاااري غااي وتب ،ثالثااة أشااهرب

أيهماااا أساااهل تقااارأ زاد ، يعناااي لفااات للحفاااظ معتصااارةألن الكتاااب المختصااارات التاااي أُ  صااافحات؛
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ال تقااارأالمساااتقنع فاااي جاااز  الكاااافي فاااي ثالثاااة مجلااادات؟ أيهماااا أساااهل؟ الكاااافي أساااهل  ء صاااغير وا 
 وتعصاار ذهنااك ويااا هللا ،رئيااك رمااوز وضاامافكوت ،إلااى معاناااة اجألن هااذا يحتاا ؛بكثياار، وأساارع

بثالثة أسطر، لكن الكافي تمشي ثالث صفحات وأنت مرتاح، وتضبط من الكاافي أكثار تمشي 
ك اوذ ،لكن هذا ألف لطبقة وهذا ألاف لطبقاة، هاذا ألاف لهيئاة للتحصايل ،مما ضبطت من الزاد

 وهذا ألف ليفهم. ،هيئة أخرى، يعني هذا ألف ليحفظلألف 
 ...طالب:.....

يلازم أن يباين سافيان الثاوري أو هل  ،سفيان أهمل مثال   فإذا ،إيه لكن البخاري كل من فيه ثقات
فااال ناادري  ،اإلشااكال إذا أهماال أو صااعب الوصااول إليااه فااي كتاااب لاام يلتاازم الصااحة ؟عيينااة اباان

ال ما عرفناه سيان.  هعرفنا كن إذا عرفنا أن جميع الرواة ثقات.......ل ؟هل ثقة أم ضعيف  وا 
 ...طالب:.....

يصااعب علاايهم تميياااز  ،زون يحااددون المهمااالجاامااد كاال الشاااراح يعحااادثني مح اأحيان اا ،مااا يمنااع
  ؟نعمثقات،  المحمدين في صحيح البخاري على ثقة، كل  لكن أينما دار فهو ،المهمل

   محمد بن يحيى بن خالدطالب: الظاهر هو اسمه....... 
 ذهلي.يه ال، إمحمد بن يحيى بن خالد

 سم.
َماء  والك َنى  اَ س 

ــــنَ  ــــما َواع  ــــم  وا با س  ــــد  َقَس ــــى َوَق  لك َن
ف ــــــــــَراَدا  َيت ــــــــــه  ان  ن  ــــــــــم ه  ك  ــــــــــن  اس   َم
ـــي ن  ـــد  ك  م  َق ـــز  ـــن  َح ـــر  ب ـــي َبك  ـــَو أب   َنح 

ــــ َمــــن   َوالثَّــــان   نَّ ــــم   ى و ي ك  ر    ااس  ــــد    َن
د   ــــــــــدُّ ــــــــــاب  َوالتََّع َق ــــــــــى اَ ل  َن ــــــــــمَّ ك   ث 
ــــــــــد   ــــــــــأبي الَول ي ــــــــــري    ب ــــــــــن  ج   واب 
ــــــــا ل َم ــــــــى وع  ن  ــــــــف  ك  ل  ــــــــمَّ َ وو الخ   ث 

ـــــــــــ س  ـــــــــــَوَعك  ـــــــــــت َهار  ب س   م  ه  َو  و اش 
 

ـــــع    ـــــي خ  َ ا ل ت س  ـــــر  َقَســــــم   و  أ الشَّ  َعش 
ـــــــــَ ل   ـــــــــي ب  ـــــــــو  أ ب  ـــــــــد  زَاَداأَنح   و  َق

ــــــــــاف ط ن   ــــــــــف  َف ل  ــــــــــد  ب خ  ــــــــــا م َحمَّ  أَب
ر    ــــــد  ــــــَو الخ  َبَة َوه  ـــــو  أبــــــي َشـــــي   َنح 
ــــــد   ــــــي م َحمَّ ــــــي خ  أب ــــــي الشَّ ــــــَو أب  َنح 
يــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــَي للتَّع د  ن    َوَخال ــــــــــــــــــد  ك 
ــــــــــــا َم ه  ــــــــــــه  َوف ي  س  ــــــــــــَما  ه م  َوَعك   أس 
ـــــــل م  ـــــــَحى ل م س  ـــــــه  أبـــــــو الضُّ س   وَعك 

 ج

وفيهاا مؤلفاات كثيارة ألهال العلام فاي األساماء  "ا سـماء والكنـى" علياه: رحماة هللا-يقاول النااظم 
ومنهاا ماا جماع فاي الثقاات  ،ومنها ما أفرد للضاعفاء ،واألسماء منها ما أفرد للثقات ،وفي الكنى
 ،منهااا مااا ألااف للمجمااوعو  ،ومنهااا مااا خصااص لرجااال كتاااب معااين، أو كتااب معينااة ،والضااعفاء

واأللقاااب مجموعااة فااي كتاااب واحااد هااذا موجااود، لكاان  والكتااب المشااتملة علااى األسااماء والكنااى
ااا أفااردت الكنااى وماان أجمعهااا كتاااب الاادوالبي،  ،فااي كتااب كثياارة ألهاال العلاام اإلفااراد للكنااى أيض 

 ،والحاااكم أبااي أحمااد وغياارهم ماان أهاال العلاام صاانفوا فااي الكنااى باان عبااد الباار،اوكتاااب الحااافظ 
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وقاد يسامى بنعات  ،بماا صادر باأب أو أموقاد يسامى  ،در بأب أو أموالكنية كما تقدم هي ما ُص 
بوصف بلقب والعكس، المقصود أنه قد يسمى بالكنية وقد يسمى باللقب، ومعرفة هذا النوع في 

ألنه قاد يلتابس علاى هاذا الشاخص إذا اشاتهر هاذا الرجال بكنيتاه قاد  ؛غاية األهمية لطالب العلم
هااو الغالااب الكثياار فاايمن شااهر  وهااذا ا،كبياار   اال يصاال إلااى اساامه، وقااد يختلااف فااي اساامه اختالف اا

سمه، ومان اشاتهر باالسام شتهر بكنيته في الغالب أنه يضيع ابالكنية في القديم والحديث، من ا
اا أبااو هرياارة اختلااف فااي اساامه واساام أبيااه  تضاايع، مااثال   ادون الكنيااة فااي الغالااب أن الكنيااة أيض 

 ،نااووي إلااى ثالثااينوال ،أوصاالهم اباان عبااد الباار إلااى عشاارين ،عشاارين عنااد بعضااهم :قياال ؟علااى
 ؟ ألنه لم يشتهر باسمه عندالماذ ،في اسمه واسم أبيه ،وأوصله بعضهم إلى أربعة وأربعين قول

إنما عرف بأبي هريرة، طيب قتادة اشاتهر عناد النااس قاطباة  ،ولم يعرف به ،به الناس ولم ينادَ 
  ه؟فما كنيته؟ ها ،باسمه

 ...طالب:.....
 ال. 

 ...طالب:.....
 إيه. 
 ...:.....طالب

 . ، ما يجيءال هو أبو قتادة
 ...طالب:.....
تاااه أباااو لكااان قتاااادة بااان دعاماااة السدوساااي كني ،صاااحابي معاااروف يعاااالحاااارث بااان ربأباااو قتاااادة 

خاالف مان اشاتهر بالكنياة،  ،الكنية ال تعرف أنه اشتهر باالسم الخطاب، والسبب في كون هذه
إذا اشتهر  أحد يعرف اسمهم، والعكس هفين اشتهروا بالكنية ما و اآلن عندنا أناس كتاب معروف

المشاهير، ألنهام اشاتهروا  ،باسمه ما حد يعرف كنيته، يعني كثير من المشايخ ما تعرف كناهم
ومان  ،كنيتاه الارواة باسامه خفياتوهكاذا فاي الارواة يعناي مان تداولاه  ،عرف كنااهمباألسماء، ال تُ 

ن اسامه كنيتاه، قاد يسامى باللقاب : إهمتداوله الارواة بكنيتاه ضااع اسامه، حتاى قيال فاي كثيار مان
َيَم{ ،مثال   يَسى اب ن  َمر  ي   ع  م ه  ال َمس   ؟ هها [( سورة آل عمران25)] }اس 

 ..طالب:.....
ال انعم ا : لقاب هاو فاي األصال لقاب، لكان ماا تقادر تقاول ؟سامسمه المسيح، هل المسيح لقاب وا 

احدة في اإلعراب، إذا سمي به مثل أباو و  ةتلزم حال وحينئذٍ  وفي القرآن اسمه، قد يسمى بالكنية
ال اساام؟ اساام :تقااول ،ظبااي مااثال   ألنااه  يء؛ذهباات إلااى أبااي ظبااي مااا تجاا :مااا تقااول ،هااذه كنيااة وا 



 
  

976 

 006 شرح ألفية احلافظ العراقي

ال  ،سمي به، المقصود أن مثل هذا البااب علاى طالاب العلام أن يعناى باه وهناا مجارد إشاارات وا 
 ة من األمثلة لهذا النوع. وءفالكتب ممل
 ...طالب:.....

 ؟ ههو بصحيح، ها هذا الكالم ما ال ال
 ...طالب:.....

ليس بثقاة، نعام، هاذا التمااس يعناي كوناه يختلاف فياه إلاى هاذا دريد  وابن ،ال ما هو بصحيح ال
هللا، يناازل  يناازل الثاااني عبااد و،عماار  هاساام كاال بلااد يناازل، قااد يقااول قائاال مثاال هااذا الكااالم الحااد

لكان مان حياث الواقاع  ،تصوريث التصور م، هذا من حالرحمن وهكذا الثالث يقول: اسمي عبد
 ليس بواقع.

، واجعااال اهتماماااك منصاااب ا إليهاااا، واهاااتم بهاااا يعناااي اعاااتن   با ســـماء" "واعـــنَ : -هللارحماااه -قاااال 
علم األهمية، يعني يقبح بطالب  معرفة األسماء واأللقاب والكنى بالنسبة لطالب العلم في غايةو 

 اكبيار   ر اهنااك مان يعارف قاد ..،عان فضاال   رفاه، ماثال  من رواة الصحيح فال يع أن ُيسأل عن راوٍ 
ال،  حفاظ رواة الكتاب،فاي أسابوع ا وبالتدريج يعني ما يقال في دفعة في يوم واحد أو ،من الرواة

ذا كان هناك خالف في لفظه وراجعات علياه الكتاب التاي تعناى بالضابط،  هي تأتي بالتدريج، وا 
 يثبات مثال هاذا العلام إال هنااك تعاب، وال فياه كاانإذا  ماا تنسااه، خالص وأودعته ساويداء قلباك

 ،شوف لي ياا فاالن ضابط هاذا :اإلنسان بنفسه، ما يكل هذا األمر إلى غيره، ما يقول بمعانات
ارجاع أنات إلاى  ،، ما يضبط العلم بهاذه الطريقاةءما تجي ،أو طلع لي هذا االسم من الكمبيوتر

ت ياف فيما قيل فيه، ثم بعاد ذلاك إذا انتهلى أكثر من كتاب لتعرف الخال، وارجع إكتب الضبط
 .ضمنامن البحث خالص 

 با سماء والكنى وقد قسم واعنَ 
 

  

 الشيخ.............................. 
 ج
 

 .كما قال في المقدمة ،من الشيخ؟ ابن الصالح
 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا    كاااااا)قال( أو أطلقااااات لفاااااظ الشااااايخ ماااااا

 ج

  ؟نعم لتنويع أو لإلضراب أو ماذا؟أو هنا للشك أو ل سم"" ا لتسع  أو عشر ق  
 للشك. طالب: 
 ؟كيف

 ...طالب:.....
 .وأبهم   (أوا)م بر أبح قس  خي  

 تقسمها هكذا؟  يءتج ؟أو عشر تقسيم تسع
 ...طالب:.....

 ؟نعم
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  ...إ ا بين بعدد ما ص  التقسيم.طالب: 
وَن{ماذكورة، العشرة  ،ألنها مذكورة ؛ال ما هو بتقسيم، وال للشك يـد  َ ة  َأل ـف  َأو  َيز  ( 222)] }إ َلى م 

 . [سورة الصافات
 ...طالب:.....

مفاارد  ،كأنهااا لإلضااراب؛ ألنااه ذكاار عشاارة، والساابب فااي كونااه يااذكر تسااع أن العاشاار مفاارد عنااده
والعاشاار فااي باااب مسااتقل،  ،يعنااي اباان الصااالح ذكاار تسااعة فااي باااب مسااتقل ،عنااده عاان التسااع

ذا  ،معاات صااارت عشاارةفااإذا جُ  مها فبااين أن التسااعة قساام والعاشاار قساام،والحااافظ العراقااي ضاا وا 
 نظرنا إليها من حيث التفصيل فهي تسعة، تحت عنوان واحد والعاشر تحت عنوان. 

 ،أباو سالمة بان عباد الارحمن نعام ،أباو باالل اسامه كنيتاه ،سمه كنيتها ا،انفراد   سمه كنيته"من ا"
، أبااو بكاار باان . قااد يااذكر لااه عشاارة أسااماء....اساام أو.هاال لااه  قااالوا: اساامه كنيتااه علااى خااالفٍ 

: إن حتاى قيال ،همأساماؤ اشاتهروا بكنياتهم فضااعت  د الفقهاء وأبو سلمة أحد الفقهااءحالحارث أ
ساامه كنيتااه، وذكاار لااه خااالف فااي أسااماءهم كناااهم، أبااو عبياادة باان عبااد هللا باان مسااعود قااالوا: ا

؟ ألناه ا"انفاراد  "معناى  ماا "نحـو أبـي بـ ل" اراد  انفا من الرواة من اسمه كنيتاهاسمه، المقصود أن 
 ر له أكثر من كنية.يعني ما ذكر له إال كنية واحدة اإلنفراد، والذي زاد ذك "أو قد زادا"يقابله 

................................... 
ـــد ك   ـــن حـــزم  ق ـــر ب ـــي بك ـــي نحـــو أب  ن

 

ـــــــــد زادا  ـــــــــ ل أو ق ـــــــــي ب  نحـــــــــو أب
...................  ........أبا محمد 

 ج

عاادد، توقااد يازاد فااي الكناى فت ،اإلنفااراد ماا ذكاار لاه إال كنيااة واحادة ،يعناي ذكار لااه أكثار ماان كنياة
 .فيذكر له كنيتان أو أكثر

ـــي  ـــد كن ـــن حـــزم  ق ـــر ب ـــي بك  نحـــو أب
 

ــــــــــافطن    ــــــــــف  ف ــــــــــا محمــــــــــد  بخل  أب
 ج

ك أناه يادور ببالاك وبخااطر  ر باك حادثنا أباو محماد بان حازم هالأو ما ،حادثنا :يعني إذا قيال لاك
قال: أبو  ،الظاهري، نعم قال: أبو محمد علي رف إالبن حزم ما عُ أبو محمد و  ؟محمد بن حزم

الظاهري، لكن هال يتباادر إلاى ذهناك أن أباا معروف محمد، هذا المعروف، أبو محمد بن حزم 
 ؛محمااد باان حاازم هااو أبااو بكاار باان حاازم؟ مااا ياادور ببالااك إال إذا كناات علااى ذكاار ماان هااذا الكااالم

 :الولذلك ق
 با سماء والكنى............. واعنَ 

 
  

 ................................... 
 ج
 

 ...طالب:.....
  ال أبو بكر، كنيته أبو بكر.ال 

 ...طالب:.....
  ؟أيهم
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 ...طالب:.....
ال الظاهري؟ الذي معناالذي معنا و هذا ابن حزم  يعناي ..... "نحو أبي بكر بـن حـزم"أبو بكار  ا 

ا البن الصالح  ا بكر بن حزم، الناظمى أبتبن   يعني مما  "قد كني"تبنى أنه أبو بكر بن حزم تبع 
 ألصلية التي هي أبو بكر، نعم؟ ، إضافة إلى الكنية اذكر فيه أنه أبو محمد

 ...طالب:.....
ساميتها باأبي بكار الصاديق  وقاد سامي باه؟ يعناي إذا ساميت مدرساةنحاو أباي  :ل: كيف قااقولي

 رسة أبو بكر الصديق أو مدرسة أبي بكر؟مد :تقول ماذا
 ...طالب:.....

 .بالحروف ، يصير اسم ا وال يعربواحدة ُسمي خالص لزم حالةإذا  :قالوا
 ...طالب:.....

 كيف؟
 ...طالب:.....

ورة فااال تغياار، ، وساميت بهااا الساهااذه حكاياة اللفااظ ،سااورة المؤمناون  يعناي مثلمااا فاي القاارآن ماثال  
 اسمه كنيته كيف قال: نحو أبي؟ وهنا أبو بكر بن حزم 

 ...طالب:.....
نااه باادل لمااا صااار : إلكاان هاال نقااول ،ليااهمضاااف إليااه علااى كاال حااال، أبااي مضاااف إال ال هااو 

 واحدة؟ مثلما قلنا في أبو ظبي؟ نعم؟  اسمه كنيته يلزم حالة
 ...طالب:.....

أن األصل فيها أنهاا األصل باعتبار الحال، ومنهم من يلمح األصل وهو  اإيه هذه القاعدة وهذ
باعتباار أن أصالها معارب باالحروف، ومان ينظار إلاى التسامية  ايعربها األصال كنية، فمن يلماح

 في الحال يلزمه حالة واحدة. 
 ...طالب:.....

 يجوز الوجهان.
 ...طالب:.....

وأن األصال فياه أن هاذا مركاب  مان يلماح األصال :مثلما قلت اآلن، اآلن في آخر كالماي قلات
وماان ينظاار إليااه فااي الحااال وأنااه اساام يلزمااه حالااة واحاادة، علااى أن كااون  ،ربااه بااالحروفعيُ  كنيااة

 .اسمه كنيته محل خالف بين أهل العلم
ـــي  ـــد كن ـــن حـــزم  ق ـــر ب ـــي بك  نحـــو أب

 

  ...........................  أبا محمد 
 ج

" "بخلـف  هناا  أباو بكار هاذا الاذي مشاى علياه واالسام ،محمد كنية اآلن أبو اختلاف  يعناي فـافطن 
 لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. ؟سم غير الكنية أو ليس له ذلكله افي اسمه هل 
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 .يعني القسم الثاني- "والثان  "
 نــــدر   اوالثــــان  مــــن يكنــــى و  اســــم  

 ج

 نحـــــو أبـــــي شــــــيبة وهـــــو الخــــــدر   
 ج

سااعد باان مالااك باان ساانان  :أبااو شاايبة الخاادري أخااو أبااي سااعيد الخاادري، أبااو سااعيد عرفنااا اساامه
 نـدر " ا"و  اسـم  قاال:  ؟ما اسمه ؟هو مكنى بأبي شيبة لكن اسمهدري، لكن أخوه أبو شيبة لخا

 ما وصلنا به طريق صحيح أن اسمه كذا.  ،ما ندري عن اسمه
 نــــدر   اى و  اســــم  كَنــــوالثــــان  مــــن ي  

 ج

 نحـــــو أبـــــي شــــــيبة وهـــــو الخــــــدر   
 ج

رف لكناه مشاهور، فُعا ،يرألنه مشهور بين الصحابة، صاحابي صاغ ؛أخوه سعيد نقل إلينا اسمه
ن كانت مستفيضة إال أنها لام تغاط  ألن شهرته بأبي سعيد و  ؛رف االسماسمه، وعُ  علاى اسامه،  ا 

ة بطنان من األنصار يعني خدرة أو خدار  "وهو الخدر " ،كما غطت كنية أبي هريرة على اسمه
 كما هو معروف.

ــــــــــدد   ــــــــــاب والتع ــــــــــى ا لق ــــــــــم كن  ث
 

 ................................... 
 ج

لشايخ صاورتها : أباو اإذا قاالأو أم، فا كنى األلقااب يعناي األصال فياه لقاب ثام يضااف إليهاا أب
 ،أباو الحاذاء ،قال: فاالن أباو الشاماغ ماثال   لو مثال   ،ألنها مصدرة بأب، لكن الشيخ لقب ؛الكنية

  ؟هل هذه كنية ،أبو الخفاف
  .صورتها كنيةطالب: 

 .فهذا مرادهم ،قة األبوة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققةلكن في الحقي ،صورتها كنية نعم
ــــــــــم ك   ــــــــــدد  ث ــــــــــاب والتع ــــــــــى ا لق  ن

 

ــــــي محمــــــد    ــــــي الشــــــيخ أب  نحــــــو أب
 ج

ال أبو محماد الحقيقياة أباو األول صاورته صاورة كنياة وحقيقتاه لقاب، والكنياة  ؟كنيته أبو الشيخ وا 
 محمد.

ــــــــــد   ــــــــــأبي الولي ــــــــــن جــــــــــري  ب ــــــــــــــــــ    واب  ي للتعديــــــــــــــــــد  وخالــــــــــــــــــد كن 
 

يعناي لاه عادد مان الكناى، فتجاد مان لااه  ،دياتعدلل ، وُكناي باأبي خالادناي باأبي الوليادجاريج كُ ابان 
ه القادماء الاذي وتجد بعض الناس حتى من المعاصرين تجاد زماالءأوالد يكنى بكل واحد منهم، 
ويساتمرون يأتياه أوالد عشارة عشارين ويساتمر علاى كنيتاه القديماة،  ،قبل أن يتازوج يكنوناه بأبياه

ج اقبة فيما بعد الازو ج وولد له ولد أكبر اسمه غير اسم أبيه الذين عاصروه في هذه الحُ فإذا تزو 
وقااد يكاون مان بااين  ،نعام ،ه القاادماء يكنوناه علاى مااا عهادوا، وزماالؤ يعرفاون كنيتاه علااى الحقيقاة

يكنااى بااه، فيكااون لااه أكثاار ماان أوالده ماان يالزمااه أكثاار ماان مالزمااة األكباار، فيشااتهر عنااد قااوم ف
وهذا شيء سائغ ومعروف  ،ا سبب التعدد في الكنى، تجد فئة من الناس يكنونه بأبيههذكنية، و 

يعناي علاى طااول  ،أبياهعلااى سايما عنادنا فاي بالدنااا قبال أن يتازوج أباو فااالن بادون تاردد أناه  ال
ثاام إذا ولااد لااه ولااد قااد  ،تشااوف فااالن اباان فااالن أبااو فااالن، علااى طااول مااا يحتاااج إلااى أن تتااردد
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ى غير على الوالد هذا ما في إشكال ما يحصل فيه اضطراب، لكن إذا سم  يستمر يسمي االبن 
رف بااذلك صااار ياادعى بااه، ثاام يالزمااه واحااد ماان أوالده دون البقيااة فتجااد وُعاا ،مااا كااان يكنااى بااه

 ما يعرف إال هذا الولد، فيكنيه به.أكثر الناس 
ــــــــــد   ــــــــــأبي الولي ــــــــــن جــــــــــري  ب  واب

ــــــــ ــــــــف كن  ــــــــم  وو الخل لمــــــــا ث    ى وع 

 عديــــــــــــــــــد  نــــــــــــــــــي للتوخالــــــــــــــــــد ك   
 أســما هم........................... 

 

عشارة، كماا أن إلاى  نيته فيها خاالف، قاد ياذكر مان الخاالفن تجد كلكهم معلومة، ؤ يعني أسما
 كنية قد يذكر في اسمه عشرة أقوال.من اشتهر بال

ــــــــ ــــــــف كن  ــــــــم  وو الخل لمــــــــا ث  أســـما هم وعكســـه..................     ى وع 
 

لااام تعااارف كنيتاااه، تجاااد و يعااارف اسااامه أو العكاااس مااان عااارف اسااامه كنيتاااه لااام  تيعناااي مااان عرفااا
قاد يصال فاي بعاض الارواة إلاى العشارة األقاوال، أماا قاولين ثالثاة أربعاة هاذا كثيار  االخالف كبيار  

على أسماعهم وتردد على أساماعهم شايء ألفاوه ماا بحثاوا عان  تألن الناس إذا طرق ؛في الرواة
 ؟ هها ؟حد يعرف اسم أبو ترابأي ف ؟اسمه الظاهري ماطيب أبو تراب  غيره،

 ...طالب:.....
ال كبير وال صغير يعرف االسام إال خواصاه، وبعاض  ىاشتهرت بالكن ءعندنا أسما نحن ،ال ال

يوخنا المشااهير لاو يساأل عان شاتعارف، الناس اشتهر باالسم وبين الناس تبحاث عان كنيتاه ماا 
ا االسام فماا صااروا يبحثاون عان الكنياة، ألن الناس ألفو  العلم ما يدرون؛طالب  ؟كنيته واحد ما
 .ف الكنية فال يبحث عن االسم، وهذا هو السببلَ ؤ تُ  اوأحيان  

لمــــــــا  ــــــــى وع  ــــــــف كن ــــــــم  وو الخل  أســما هم وعكســه وفيهمــا..........     ث
 

يشاتهر بلقباه ثام  ،في الكنية واالسم، يعني يشتهر بلقباه ماثال   ؛وفيهما يعني الخالف في األمرين
ختلف في اسامه اخاتالف كبيار، تبحاث عان كنياة ماا تجاد يُ  ا،واحد   ما تجد قوال  تبحث عن اسمه 

هاذا فاايمن اشااتهر بلقباه يكااون الخااالف الكبيار فااي االساام  ،إال أقاوال متعااددة فااي كتاب أهاال العلاام
يجعلوهاا علاى حاد سااواء،  ةفاي الثالثا ؟لمااذا لام يقولاوا الخاالف فاي الثالثاة ماثال   ،والكنياة، طياب

اشتهر باسمه نبحث عان كنيتاه، اشاتهر بكنيتاه نبحاث عان  ؟ذا نبحث عن لقبهاشتهر بكنيته لما
أو اشتهر بكنيته هل نبحث عن لقبه كما نبحث ؟ لكن اشتهر باسمه هل نبحث عن لقبه اسمه،
ألناه يشاعر بمادح أو ذم ماا تادري هال هاو ممادوح أو  ؛ألن اللقب األصال عدماه ؛سمه؟ الاعن 

عااان التناااابز باأللقااااب فاااال نبحاااث عنهاااا، لكااان إن مااارت بناااا أنناااا نهيناااا  :األمااار الثااااني ؟ماااذموم
ومان  ،الذي يمر بنا على طريقنا مان غيار أن نقصاده ،كتب افي األلقاب أيض  و  وصارت مدونة

 ،الضاعيف ،بااألعرج بكاذا بكاذا ،اشاتهر بااألعمشإذا يعناي  ،غير أن نذكره للتنقص بهاذا اللقاب
 الضال. 

 ...طالب:.....
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 ؛جاد نعارف أن هاذا اللقاب لفاالنصود أننا ال نبحث عن اللقب، لكن إذا وُ ندر وغيره، المقنعم غُ 
لكان لام ياذكر الخاالف فاي  ،ناى واألساماءولذلك لم يجعلها على حد سواء، ذكر الخالف فاي الكُ 

نقارأ فاي هااذا  ، ُصانف فااي األلقااباأللقاابوجادت لمااذا؟ ألنناا ال نبحاث عاان األلقااب،  ،األلقااب
ااونقاارأ  ،الكتااب المصاانفة  ،علااى ذمألن فيااه مااا اشااتمل  ؛لكنهااا علااى خااالف األصاالا نعاام..، أيض 

مجارد التعرياف ماا لوقد نهينا عنه، لكن إذا كاان  ،كر هذا اللقب على سبيل التنقص ال يجوزوذ  
 على سبيل التنقص ال مانع.ولم يكن  ،عرف إال بهذا

 ؟ هها عكس ماذا؟ "وفيهما وعكسه"
 ...طالب:.....

 ؟وعكسه ،طيب
 ...طالب:.....

ختلف فيه اخاتالف كبيار مثال سافينة ماولى وفيهما في االسم والكنية يُ  ؟خالف في اللقباليعني 
مثال ماا  ،مان األساماء لقباه لام ياذكر ركنياة باالل كثياماا اسامه؟  -الساالمعليه الصالة و -النبي 
إذا عاارف باساامه يختلااف بكنيتااه، إذا عاارف بكنيتااه اختلااف فااي اساامه، لكاان ال  ،فيختلااف ،ذكرنااا
 مثلما ذكرنا في أنه خالف األصل، لكن عكسه؟ ،الخالف في اللقب ن و يذكر 

 .....في اسمه و  في كنيتهخ     ما في طالب: 
  .طيب

 ...طالب:.....
 يبقى؟  ماذا

 اللفظ.طالب: 
  ؟وعكسه ؟لماذا يذكر في هذا الباب ؟عليه اإذا كان متفق  

 طالب: يختلف في واحد........
وكنيتااه واتفااق علااى لقبااه، وعكسااه اختلااف فااي فااي اساامه مااا أختلااف  ال يعنااي المفتاارض أنااه فيااه

 شرح زكريا إن كان معكم فهو أقرب، أسهل.  ؟يقولماذا لقبه، نعم اتفق في اسمه، لكن الشرح 
  مـة ااسـمه أو كنيتـه كمـن واحـد يختلـف فـي لـم طالب: يقول: وعكسه وهو في الثاني ف ن 

  ...ا ربعة.
  ه؟ذكر؟ ها إيه لكن مثل هذا يحتاج إلى

 ...طالب:.....
ن كاان  ميم القسمة، كما يقال: القسمة رباعياة ماثال  تإي نعم من باب ت فتاذكر األقساام األربعاة وا 

ف فااي شايء ماان حالاه ال اساام وال ماايم القسامة لاام يختلاتبعضاها ال نحتااج إليااه، نعام وماان بااب ت
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كلم علاى األئماة األربعاة ويقاول: يات امن الطرائف أن واحد   .وال كنية، قالوا: كاألئمة األربعة لقب
ماان غرائااب االتفاااق أن األئمااة األربعااة كلهاام كنيااتهم أبااو عبااد هللا، طيااب ماااذا عاان أبااي حنفيااة؟ 

لكن يبقى أبو حنفية أبو ورابعهم سفيان أبو عبد هللا، نعم، األئمة الثالثة كلهم أبو عبد هللا  ؟نعم
وال فاي كنااهم، يعناي هال السابب فاي أسامائهم فاي وأبو يوساف أباو يوساف، ولام يختلاف  ،حنفية

 هم؟ هم وكناهم وألقابهم أتباعُ ، ضبط أسماءعدم االختالف فيهم كونهم أئمة متبوعين
 ما يلزم يا شيخ. طالب: 
 نعم؟ 

 ...طالب:.....
 .وتناقلها أتباعهم ،دونت حياتهم في تراجم مفردة ومطولة ،ال ودونت

ـــــــــــم   وعكســـــــــــه و و اشـــــــــــتهار  ب س 
 

 ................................... 
 

 :ماهناك سُ 
ما................. واعنَ   ...................................    با فراد س 

 

 .غير السابق وهذا لفظ فيه
ـــــــــــم   وعكســـــــــــه و و اشـــــــــــتهار  ب س 

 

 وعكســـــــه أبـــــــو الضـــــــحى لمســـــــلم  
 

بالضم  ...بن مسلم "وعكسه أبو الضحى"هر باسمه، يعني من اشت "وعكسه و و اشتهار  بسم"
ال بالفتح؟   وا 
 ...طالب:.....

 قال في الشرح؟  ماذا
 ...طالب:.....

 ه؟ها
 ...طالب:.....

يعناي ماا يغناي عناه  ه؟ها م ؟سُ فائدة إفراد األخير ذو اشتهاٍر ب بيح، مابن َص نعم بخالف الربيع 
 فائدة من:لا يعني ما ؟ما تقدم

ــم   ..................و و اشــتهار  ب س 
 

 أبـــــــو الضـــــــحى لمســـــــلم  وعكســـــــه 
 

  .....شيخ فيما تقدم فيه جمع بين ا سماء والكنى وهنا انفرد با سم. ب  هناك ياطالب: 
  طيب، وذو اشتهاٍر بُسم .

 ...طالب:.....
 طيب. 

  .....وه ا اشتهرطالب:...... 
 ....اسم دون الكنية.طالب آخر: 
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مان اشاتهر بالكنياة وضااع اسامه  :ساهاختلف فاي كنيتاه، وعكو يعني ما تقدم، من اشتهر باسمه 
ه اشتهر بالكنية ا، يعني ما ضاع اسمهر أو اشتهر بين الرواة باالثنين مع  اختلف فيه، هنا اشتُ و 

وهذا فياه تارجيح ألحاد ، معروف، أو العكس اشتهر باالسم وكنيته معروفة ،لكن ما ضاع اسمه
الساام معااروف، لكاان أال يوجااد ماان الجااانبين، اشااتهر باالساام والكنيااة معروفااة، اشااتهر بالكنيااة وا

 ؟ هها ؟اشتهر بهما على حد سواء
  طالب: إيه يا شيخ يوجد.....
 اشتهر بهما على حد سواء. 

 أبو مسلم يا شيخ.طالب: 
 :ويااذكر فااي األسااانيد ،فااي اساامه، مااا اختلااف يعاارف أنااه عبااد هللا باان قاايس علااى حااد سااواء، كاالٌ 

هال يمكاان أن  ،و ساعيد الخاادري نفاس الشاايءأبا ،حادثني عباد هللا باان قايس، ويااذكر باأبي موسااى
  ؟يذكر هنا أو ال يحتاج إلى ذكر

  .نعمطالب: 
م "اآلن  ،إذا اشتهر بهما على حد سواء وعكساه  ،يعني اسامه أشاهر مان كنيتاه "و و اشتهار  بس 
ال مااا  ،بهمااا علااى حااد سااواء ره، لكاان إذا اشااتالعكااس كنيتااه أشااهر ماان اساامه يحتاااج إلااى ذكاار وا 

 يحتاج؟ 
 ما يحتاج.  طالب:

وهللا  ،فاال يحتااج إلاى تنصايص ؛ ألناه ال يشاكل علاى الماتعلم، ال يشاكل علاى الماتعلمما يحتاج
 أعلم.

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ىصلى هللا علو 
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (44لحافظ العراقي )شرح ألفية ا
اْلُمْؤَتل ُف والُمْخَتل فُ  - األلقاب  

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم. 

 أحسن هللا إليك.
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
 :-الىتع رحمه هللا-قال الحافظ 

 :ا لقاب
ــــــــنَ  ــــــــا جَ  َواع  َم بَّ ــــــــاب  َفر  َق ــــــــب ا ل   ر  َع

ه  َوَمـــــن   ــــم  س  ـــــع يف  أ   ب ج  ــــو  الضَّ  َنح 
ــــــــــب   ــــــــــه  الم َلقَّ َره  ــــــــــا َيك  ــــــــــوَز َم  َيج 
َفـــــــــــر   ـــــــــــن  َجع  ـــــــــــد  ب  ـــــــــــَدر  م َحمَّ  َكب ن 

 

َهـــــا عَ الَوا  ن  ن  الـــــ     م  َنـــــي  ـــــد  اث   ر  َطـــــح 
ـــــن   ـــــر  َوَل ـــــم  َفاع  ـــــَ  ب اس  ي   َضـــــرَّ الطَّر 

ــــــــــاَن ل ــــــــــَبع و  َســــــــــَبب  َور   َمــــــــــا َك  بَّ
ــــــــــــــَتهر    وَصــــــــــــــال    َجــــــــــــــَزَرَة الم ش 

 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد: ،وأصحابه أجمعين

 الكنى أتبع ذلك بثالث القسمة وهو األلقاب،األسماء و من  -تعالى رحمه هللا-الناظم  لما انتهى
 ؛وتفرد الكنىسماء األسماء والكنى واأللقاب، أو تفرد األ :األصل أن تكون في ترجمة واحدةو 

مفردة في مصنفات، ومجموعة في مصنفات أخرى، فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة،  األنه
باعتبار أن من  اأو تجمع الثالثة جميع   ،واأللقاب بترجمة ،والكنى بترجمة ،األسماء بترجمة

قال:  -رحمه هللا-ات ما يجمع األقسام الثالثة، على كل حال هذا صنيع المؤلف المصنف
 :ذلك قال ثم بعد "ا لقاب"
ني اجعل عنايتك واهتمامك يع "واعن باألفراد" "باألسماء واعن  " :كما قال با لقاب" "واعن  

 تجه إلى األلقاب. منصب وم
ــــــــر ــــــــا جع ــــــــاب فربم  ج  هـــــا عطـــــرالواحـــــد اثنـــــين الـــــ   من  ج  واعــــــــن با لق
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من معرفة األلقاب قد يجعل الواحد  اخالي   طال  منها من معرفتها الذي صار عُ  يعني الذي خال
يذكر بلقبه،  اوأحيان   ،يذكره باسمه اأحيان   وقد يجعله ثالثة، ..،يذكر األن الراوي أحيان   ؛اثنين
وكثير  ،الراوي ثالثة يذكر بكنيته، فالذي ال يعرف األسماء والكنى واأللقاب قد يجعل اوأحيان  

، هو واحد يجعله اثنين والعكس، وذكرنا في درس مضى أن هذا ..من الرواة جعلهم أئمة
البن  اوفيه أيض   (موضح أوهام الجمع والتفريق) :الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه

 ؛- عليهرحمة هللا-فيه أوهام من هذا النوع لإلمام  (بيان خطأ البخاري في تأريخه)أبي حاتم 
ن : إوال يقال ،المقصود أن الذي ال يعرف األلقاب .وغيره وقع في هذاألنه ليس بالمعصوم، 

فجعل البخاري يستروح  ،البخاري ال يعرف األلقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض األسانيد
إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكس، مع أن الصواب كثير ما يكون بجانبه، ولو ظن بعض 

لماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة تكون مسألة خالف بين البخاري وبين غيره، هل الع
ن قد يكون مع غيره، يعني ال يجزم بأو  ،فقد يكون الصواب مع البخاري  ؟ن أو واحداهما اثن

كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وما عليه البخاري هو الخطأ، ال يجزم 
-هو الصواب، لكن آحاد الطالب  -رحمه هللا-ن صنيع اإلمام البخاري يكو  دبل ق ،بهذا

ممن ليست مثل هذا إذا كان  الئك األئمة في المنزلة قد يقع منه كثير  و ومن دون أ -طالب العلم
 .عناية باألسماء والكنى واأللقاب لديه

 .. طالب:......
 نعم؟ 
 :........طالب

  ؟ن ذكر بنعوت متعددةإال قبل مَ 
 :........طالب

  ؟كنى األلقاب
 .. طالب:......

 نعم؟  ،، كنية بلقب، هذا مزدوجكنى األلقاب أبو الشيخ مثال  
 ه ا مفرد. طالب: 

 ؟ هها ،هذه مفرد نعم
 .. طالب:......

 يعطل، ومن باب ضرب.  عطل ،إيه تكسر وتفتح، من باب فهم
: الضعيف إذا قيل الضعيف""نحو  أللقاب التي ظاهرها خالف باطنها، قال:ثم ذكر أمثلة ل

ن أنه ضعيف في روايته، إما في عدالته أو في حفظه وضبطه، هذا الذي يتبادر للذهن، يظ
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 ومثله الضال، الضال في رأيه، ضال عن الصراط المستقيم، هذا الذي يتبادر من هذه
 األلقاب، لكنها على خالف الظاهر.

 ر............ضر الطري  باسم فاع  ج  نحــــو الضــــعيف أ  بجســــمه ومـــــن
 

ضاع،  ،ألنه ضل في طريق مكة، تاه ؛ضال :الضال معاوية بن عبد الكريم الضال، قيل له
 :رجالن جليالن لزمهما لقبان قبيحان :الضال، يقول عبد الغني بن سعيد األزدي :فقيل له

نما  معاوية بن عبد الكريم الضال، إنما ضل في طريق مكة، وعبد هللا بن محمد الضعيف، وا 
الضعيف لكثرة  :قيل لهإنما وجاء في سنن النسائي أنه  ،في جسمه ال في حديثه اكان ضعيف  

 عبادته، من كثرة الصيام والقيام، الذي أثر على جسمه، نعم؟ 
 . طالب:.......
لكن مع ذلك يرجع إلى األول، يعني ما هو بكالم جديد هو ضعيف في جسمه  ،نعم الوصف

إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي،  لضعف، لكن سبب االضعيف :وقيل له
قال: لمرض، أو من أصله نضو الخلقه، لكن ما جاء بسنده في سنن النسائي،  أو يكون ألمرٍ 

شك أن من اتجهت همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام هذا ال  وكان كثير العبادة، وال
ليه، ويترتب ا اتجهت همته إوم ،لى ما هو بصددهليعان ع ؛شك أنه يحتاج إلى تخفيف األكل

 ا في بدنه.على ذلك أن يكون ضعيف  
ئ ما طالب علم مبتد عبد هللا بن محمد الضعيف، ألنه لو جاءنا فالن وفالن ؛نعرف هذا

 ألنه الحديث ضعيف لوجود عبد هللا بن محمد الضعيف، :على طول يقول يعرف هذه األلقاب
ضال لعله إذا قيل: ، -نسأل هللا العافية- ف الضاللشد من الضعضعيف، وأ :قال أهل العلم

هو ضل في  ،ال ،-نسأل هللا السالمة-تكون مخرجة من الملة، ضال قد متلبس ببدعة كبرى، 
 : الضال.طريق مكة فقيل له

 ضر الطري  باسم فاعر............  ج  ...............................ومــن
 

}َ  يضار  :أصله ضالل، مثل ،عبارة عن حرفين ،الالم مشددةي يعنل، ضال  أصلها  ضال
يعني ال األم تضارر األب  ،رر، أو تضارَ تضار   :أصلها [( سورة البقرة811)] ت َضآرَّ َوال َدة {

أو اسم اسم فاعل هو وال األب يضارر األم بولده، فإذا فككنا اإلدغام تبين لنا هل  ،بولدها
 .ل، ضائع تائه عن الطريقل ضال يعني ضال  ع؟ لكن هنا باسم الفامفعول

................................... 
ــــــــــ  ب  يجــــــــــوز مــــــــــا يكرهــــــــــه الملَق

 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

 نعم؟  ،يكره اللقبكان إذا 
 .. طالب:......
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ألن الحرف  ا؛وقت التشديد إذا شددناه صار أولهما ساكن  فككناه انتهى، لكن ما دام في إذا ال 
إذا صار أن تنطق به يصير ما تقدر  فككنا االمشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، لكن إذ

 ؛ ألن الذي قبله ساكن.إذا فككت اإلدغام ما تستطيع أن تنطق بالساكن ا،ساكن  
................................... 

ــــــــــب  يجــــــــــوز مــــــــــا يكرهــــــــــه ا  لملق
 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

 ،جاء النهي عن التنابز باأللقاب فال يجوز إال عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك :أوال  
 فإن كان يكره فلن يجوز؛ ولذا قال:وعرف أنه ال يكره، 

................................... 
ــــــــــب    يجــــــــــوز مــــــــــا يكرهــــــــــه الملق

 

 ..................................ولن 
 ..................................... 

 

 ؟ هها ...األعمش، وزوجته :األعمش سليمان بن مهران من ثقات المحدثين يكره أن يقال له
 .. طالب:......

  .ضبط، ال ال ما هو بلقب ذا
زوجته على شخص تتذمر من األعمش، وال شك أن حياة المقصود أن األعمش اشتكته 

حمل نفس الهم  تتعب بة لبعض الناس، لبعض الزوجات التي ما تالعلماء العاملين الجادين متع  
مش حوال  ،زوجته فقال لها هذا الشخص: ال يغرنك من الشيخ عمش عينيه ه، اشتكتمن حاله

ها العمش  تعرفهن هي، هي ما تعرف إالعدد يمكن عشرين علة ما  ؟يشا أدري إوال م ،ساقيه
، مسألة عمش عينيهسهل صبري عليه، او  ،ال يغرنك هذا إمام :ي بعينه، فهذا مجتهد يقولالذ

يريد أن يرفع من  ،ال يغرنك منه هذا، انظري إلى حقيقة األمر ؟يشا أدري إوم وحمش ساقيه،
أن  -رحمه هللا-ها، فكان يكره كانت ليست على بال اأبواب   اشأن هذا الشيخ الجليل، ففتح له

فالن  ،استفاض عند األئمة وتداولوه وغيره من أهل العلمحال على كل  .األعمش :يقال له
لكن مع ذلك إذا  ،بال شك ةاف وألقاب مكروهوصفالن األعور، فالن الكذا، هذه أ ،األحول

 ؛فإنه ال مانع منهاولم يقصد بذلك الشين والعيب  ،بحيث ال يتميز إال بها اإليه جةادعت الح
أولى وأعظم من المصلحة المترتبة  األن العلماء تداولوا ذلك، والمصلحة المترتبة على ذكره

 ؟ هعلى عدم الذكر، ها
  طالب:........
 .اله يأثم أيض   الكن من تداوله متنقص   ،من لقبه بذلك هو الذي يبوء باإلثم لال شك أن أو 

هللا نهى عن  لك من أجر السخرية والمنابزة، وه ه  ن  ؛ب  منا  المنع السخريةطالب: 
 صدي.ما ق  

 لقيد الذي يخرج اإلنسان من اإلثم.هذا هو ا
 ..................................ولن  ...................................
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ــــــــــب    يجــــــــــوز مــــــــــا يكرهــــــــــه الملق
 

 ..................................... 
 

تداول لقبه على ألسنة الخاص والعام وهو يسمع ألن بعض الناس يُ  ؛بالذي ال يكرهه الملق
و الكنية وهي لجأ إلى االسم أمع أن األصل أن يُ به، مثل هذا ال بأس  ،ويرضى بذلك وال ينكر
ذا كان اللقب مشعر   أفضل، التنادي بالكنى كان  ابمدح أيض   اأفضل من التنادي باألسماء، وا 

 حد الغلو واإلطراء، نعم؟ أدعى وأولى ما لم يصل إلى 
 .. طالب:......

 يجوز... هاه؟ولن 
 .. طالب:......

  .ولن يجوز :ريقال في األخ ،ومن :يعني في البيت األول قال ،شان ومن قال: ولنال على 
................................... 
ــــــــــب    يجــــــــــوز مــــــــــا يكرهــــــــــه الملق

 

 ..................................ولن 
ـــــــــــا ـــــــــــبعو ســـــــــــبب   وربم ـــــــــــان ل  ك

 

له  وبعضها ال سبب له، ومما ال سبب له ما ،كان لبعض األلقاب سبب، بعضها له سبب
طلع عليه، يعني في الغالب أن هذه األلقاب يكون لها سبب، يُ  سبب في حقيقة األمر لكن لم

 ،له عالقة وال له داعي وال شيء رمى بلقب ماإلى شخص ويُ  هذا األصل فيها، ما يمكن يؤتى
لقب سبب ما وجدنا لماذا نبحث عن ال ،من الناس جاء واحد ولقبه بحجر اأن زيد   يعني افترض

وفيه شيء  ،فيه شيء من الصالبة اأكيد أن هذا الذي لقبه بحجر لمح منه وصف   ؟بحجر
 .كونه لم ينقل ال يعني أنه ليس له سبب، له سبب لكن لم نطلع عليه ،كالحجارة مثال  

................................... 
 كبنـــــــدر............................

 

 وربمــــــــــا كــــــــــان لــــــــــبعو ســــــــــبب   
 .................................. 

 

يعني لم نطلع  ،ال سبب له :والتي لم تنقل يقال ،يعني األسباب التي نقلت هي من هذا النوع 
 .له على سبب، وال يعني أنه ال سبب له في الحقيقة

................................... 
 كبنــــــــــدر محمـــــــــــد بـــــــــــن جعفـــــــــــر  

 

 وربمــــــــــا كــــــــــان لــــــــــبعو ســــــــــبب   
 .................................. 

 

وهذا  ،حركته ومشاغبته ابن جريج وحدثهم، شاغب غندر وكثرتمحمد بن جعفر لما جاءهم 
يعني  ...،سيما الدراسات يدرس الالذي يعني  ،يوجد بين الطالب من هذا النوع، نعم يوجد

بعضهم  لكن في المدارس وغيرها تجد ،قد ال نجد في المساجد وكذا -وهلل الحمد-عندنا 
ن كان يعني من الطالب المحصلين الذو يشاغب،  ال غندر من ثقات  ن..،يا  لكن طبعه هذا، وا 

لكنه مع ذلك جبل على شيء  ا،متميز   افي دراسته بارز   ايشاغب، تجد هذا الطالب جيد   ،الرواة
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اسكت يا غندار، يراد به  :قيل له، فمع زمالئه وأ ،والمرادة مع األستاذ ةشاغبمن الم
 ، من قبل ابن جريج.المشاغب

 كبنــــــــــدر محمـــــــــــد بـــــــــــن جعفـــــــــــر  
 

   وصــــــــــــــال   جــــــــــــــزرة المشــــــــــــــتهر   
 اولهم كالم أيض   ،ومن النقاد الذين لهم كالم كثير في الرواة ،صالح جزرة من كبار المحدثين
رف فعُ  ف الخرزة إلى جزرةصح   هجزرة، والسبب في ذلك أن بلقفي الحديث صالح بن محمد 

  .بها
يعني وجدت ألقاب مطابقة  ،األلقاب قليلة في الصدر األولمن األلقاب التي شاعت يعني 

للواقع، بعد عصر الصحابة  ةمطابقفاظ أل ،وهكذا ،ي النورين، وذوالفاروق  ،يق مثال  كالصد  
انقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية عد بخر من األلقاب ثم بعد ذلك آجاء نوع 

بدر  ،لى الدينإ ركن الدولة وهكذا، ثم أضيف ،يمين الدولة ، وقد يضاف إلى الدولةبقَّ لللم
 ؟ هها ،أضيف إلى الدين ،محي الدين ،شمس الدين ،نصير الدين ،ناصر الدين ،الدين

 .. طالب:......
لى الحق: نعم قالوا لى كذا أضيف إلى الدين وا  وقد تكون لشخص  ،وفيها تزكية ال تنبغي ،وا 

 في ألقاب ،لدينا ركن ،والعافية السالمة هللا نسأل ،يلقب بنصير الدين وهو ممن يهدم الدين

 به، بق   لُ  ما بنقيض يتصف شخص على تطلق قد ذلك ومع الممنوع، واإلطراء التزكية طياتها

 وقته في كأنه يعني العلم، أهل من عدد على أطلقت اإلسالم شيخ مثال   األلقاب ببعض اأيض   سموا

حاطته ،العلماء سائر بين من بالمشيخة المتفرد هو ن وجد معه لم كأن م ،يعني لسعة علمه وا 
ن وكل طائفة من الطوائف عندها مَ  بحق وبغير حق،من أطلقت عليه  يكونوا، وأطلقت على

ل الناس باأللقاب التي تتضمن المدح د ذلك استرسعاأللفاظ، ثم ب تعظمه وتبجله وتطلق عليه
ومن أطلقت عليه يسمع وال ينكر، مع أنه جاء ذم المدح في الوجه  ،ويتداولونها من غير نكير

 نعم؟  ؟!إذا كان بحق، فكيف إذا كان بغير حق
 .. طالب:.......
 . د في هذه الملة، يعني ما في غيره، يعني الشيخ المتفر إيه، ما معناه؟
  طالب:........

حاطته ل ،لكن بحق هذا ،إيه ،ولقد سمعت شيخنا شيخ اإلسالم؟ ينأ علمه وسعة علمه وا 
  ، يعني تفرد في عصره.وأحاطته بقواعد الشرع وكذا ،بنصوص الوحيين

 .. طالب:......
في وجوههم، ومدح في وجهه  امدح أناس   -السالمعليه الصالة و -النبي  ،هم يختلفون عاد 
مدح توسعوا فيه، إذا الكان هذا اإلنسان ال يتأثر ب فقالوا: إذا -السالمعليه الصالة و - تهبحضر 
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ذا كان يتأثر بالمدح حملوا المنع على هذا ،كان ال يتأثر ويبقى أن على اإلنسان أن  ،وا 
 ، وأال يرى لنفسه حق. -جل وعال-يتواضع هلل 

ابن القيم في أواخر  الم...،س عن ابن القيم أن شيخ اإلذكرنا في أول درس في البخاري نقال  
وال  ،وال لي شيء ،ست بشيءذا ُأثني عليه في وجهه قال: أنا لمدارج السالكين شيخ اإلسالم إ

 ،وهو شيخ اإلسالم ي وابن المكد  ي وكذا كان أبي وجديوال عندي شيء، أنا المكد    ،مني شيء
نني أجدد إسالم اثم قال كالم    ؟قولي ي في كل وقت، وأنا إلى اآلن ماذاقال: وا 
 .. طالب:......

 لمقصود أن شيخ اإلسالم وهو اإلمام المعروف الذي إذا مدحلى آخر كالمه، ا.... إ.العبارةال 
حصوا وفحصوا على ويتداول اآلن بين طالب علم إذا مُ  ،فهو بحق يقول مثل هذا الكالم

وقد يتأثرون  ،الحقيقة وجدوا ال شيء، ومع ذلك يسمعون الكيل والمدح وال يتحرك منهم ساكن
م واإلنسان إذا حاز منه ،ألن الناس صاروا يتداولون هذا المدح من غير نكير ؛مدحوالم يُ  إذا

من كتب الناس وأعطي عليها  األنه إنما جمع فيها أوراق   شهادة أقرب ما تكون بشاهدة زور؛
 يحسن بل بعضهم لو سأل عن ما في هذه الشهادة قد ال ،...ولو تسأله عن غير ،هذه الشهادة

ألنه نقله على أي حال، هذا إذا كان نقله بنفسه، المقصود أن  ؛التعبير عنه أو توضيحه للناس
 نعم؟  ،وهللا المستعان ا،هذه الشهادات زادت بعض طالب العلم غرور  

 .. طالب:......
 أن يرضى بهذا اللقب وبين أن يلقب من غير لكن فرق بين ،فيه تزكية ،يكره ألن فيه مدح

 نعم. رضا، 
َتل ف   َتل ف  والم خ   ال م   

ـــــــــنَ  َتل ـــــــــف   َواع  ـــــــــوَرت ه  م     ب َمـــــــــا ص 
ــــــــــــه  َفَثق  ــــــــــــر   ــــــــــــو  َســــــــــــَ م  كلُّ  َنح 

ــــــــ ــــــــد   َأَب ــــــــفُّ الَج ــــــــَو خ  ــــــــي   َفه   ا َعل 
ـــــَكم  ـــــن  م ش  َقيـــــ   واب  ـــــي ال ح  ـــــن  َأب   واب 
ـــــف   ـــــاه و  َفخ  ـــــن  َن ـــــد  ب ـــــن  م َحمَّ  واب 
ـــــف   ـــــي  َخف   ـــــن  أ خ  ـــــر  اب  ب  : ول ل ح  ـــــي   ق ل 

ـــــــر  َعـــــــي   َمـــــــاَرَة اك س  ـــــــن  ع   َن أ َبـــــــي   ب 
ــــــــــــزَام   اَوف ــــــــــــي ق ــــــــــــَري ا  َأَبــــــــــــد    ح 

 

ـــــــــ  ـــــــــ اَخط  ـــــــــف  َوَلك  َتل  ـــــــــه  م خ  ظ   ن  َلف 
ــــــنَ  ــــــر   َ  اب  ب  ــــــَ م  الح  ــــــي َس  والم ع َتز ل

ـــــَو اَ َصـــــ ُّ  ـــــد   َوه   فـــــي أب ـــــي الب يَكن 
َلم  ـــــــاع  ـــــــه  َف يد  ف ي ـــــــد  ـــــــَهر  التَّش   واَ ش 

ه  َهـــــــاء  َفَكـــــــ ا ف يـــــــه  ا ت ل ـــــــف  َأو  ز د   خ 
ــــــــي  د  والنََّســــــــف ي  َكــــــــَ اَك َجــــــــدُّ السَّ
ـــــــــــر   ـــــــــــز  َكب   ي  ـــــــــــَة َكر  زَاَع ـــــــــــي خ   َوف

َصــــــار   ــــــي ا ن  ــــــَت   ف  ــــــَرا َواف  ــــــَرام   ب   َح
 ج

 ، قف على هذا.قف على هذا
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بعد أن انتهى من األسماء والكنى واأللقاب وفيها المؤلفات  -تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 
وهو  ،يعني بكثرة، قال في المؤتلف والمختلف ،موجودة في الشروحالكثيرة، وذكر هذه المؤلفات 

 لكن اللفظ مختلف، قال: فقت في الصورة والخط،ات ما
 واعـــــــــن بمـــــــــا صـــــــــورته م تلـــــــــف  

 

ـــــــــ  ـــــــــف   اخط  ـــــــــن لفظـــــــــه مختل  ولك
 

وهذا كثير في األسماء، وفيه  ،يعني ما اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطق
 والمختلف.بهذا االسم كتب المؤتلف ، وفيه ى بضبط أسماء الرجالالخاصة، التي تعن همؤلفات

 واعـــــــــن بمـــــــــا صـــــــــورته م تلـــــــــف  
ــــــــــــه فثقــــــــــــر   ــــــــــــو ســــــــــــ م  كل  نح

 

ـــــــــ  ـــــــــف   اخط  ـــــــــن لفظـــــــــه مختل  ولك
................................... 

 ج
 

 إال ما استثني.كله سالم بالتشديد  ،يعني ثقل كله
ــــــــــــه فثقــــــــــــر   ــــــــــــو ســــــــــــ م  كل  نح

 

 ................................... 
 ج
 

م.يعني  ،ثقل الالم  يكون نطقه سال 
................................... 

 

ــــــي  ــــــر والمعتزل ــــــن ســــــ م الحب    اب
 ج
 

فأبوه بالتخفيف سالم،  ،هللا بن سالم ال ابن سالم الحبر، الحبر كان من أحبار اليهود، عبد
 وهذا ما اختلف فيه أحد. عبد هللا بن سالم،

، وأهل الحديث بر بكسر الحاءاألكثر ضبطه في اللغة على الح  ، بروالح   س م الَحبر""  ابن 
إمام من  ،ائيالجب   "والمعتزلي ** أبا علي"األحبار والحبر واحد  ،برلحَ يضبطونه بفتحها، ا

 : محمد بن عبد الوهاب بن سالم.اسمه ،أئمة المعتزلة
ــــــــ ــــــــي فهــــــــو خ  ــــــــا عل  ف الجــــــــدأب

 

 ................................... 
 ج

اسمه  ،هللا بن سالم الحبر، الصحابي الجليل يعني جده خفيف بالتخفيف، سالم مثل والد عبد
الجليل الذي كان يهودي ا ثم أعني عبد هللا بن سالم الصحابي  ،قبل اإلسالم فيما يقال: حصين

 عبد هللا. -السالمعليه الصالة و -سماه النبي ، فثم أسلم ،كان من أحبار اليهود أسلم،
................................... 

ــــــــ ــــــــي فهــــــــو خ  ــــــــا عل  ف الجــــــــدأب
 

 ..........................والمعتزلي 
................................... 

  ج
 .ائي جده بالتخفيف، محمد بن عبد الوهاب بن سالمأبو علي الجب  

................................... 
 

 يكنـــــد أبـــــي الب   وهــــو ا صـــــ  فـــــي 
 

ال التشديد؟ التخفيف :شيخ البخاري، يقول ،يكنديمحمد بن سالم الب    ،األصح فيه التخفيف وا 
 األصح في أبي البيكندي.  -يعني التخفيف-وهو 

يكندي، وقد بن رجب في شرحه على البخاري يقول: محمد بن سالم هو الب  ايقول الحافظ 
والتخفيف فيه أكثر وأشهر، وألبي محمد  ؟بالتشديد اختلف في ضبط سالم هل هو بالتخفيف أو

...، يقول ابن عبد العظيم المنذري في ذلك جزء مفرد، ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح
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فإن الذين رجحوا فيه التخفيف اعتمدوا على حكاية  ،ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصحرجب: 
ت هذه لو ثبت، يعني فيف الالمسالم بتخ نعن محمد بن سالم أنه قال: أنا محمد ب تروي

سالم بتخفيف الالم، قال ابن  نأنا محمد ب ،هو أعرف ،كل خالف الحكاية خالص رفعت
وفي إسنادها متهم  ،، وذكرت فيه أن هذه الحكاية ال تصحاأفردت لذلك جزء   وقد رجب:

ا قال: حوا التخفيف كما هنجور  ،أنا محمد بن سالم :بالكذب، يعني إذا اعتمدوا على مقالته
 يش؟ إ

................................... 
 

 يكنـــــد وهــــو ا صـــــ  فـــــي أبـــــي الب   
 

متهم بالكذب، لكن ابن تمدوا على هذه الحكاية وفيها راٍو وهو األصح في أبي البكندي، اع
ألنه قال: ثم ظهر لي أن  ؟تشديدالف هذه الحكاية هل عنده ما يستند عليه أنه با ضع  رجب لم  
  ؟أصحيها فالتشديد 

 .. طالب:......
 ؟ن األصل التشديد: إقالومن يعني يرجع إلى أصله،  إال من استثني

 ....... الخ   الساب  قبر الحكاية ال    كر أنها على س م.طالب
 ،متهم بالكذب ، بناء على الحكاية التي فيها راوٍ أكثر وأشهر ، والتخفيف فيهأي نعم األكثر

 ؟ هها
 .. طالب:.......

 . ...تتلقى ال بقياس والما ذه ه
 .. طالب:.......

ال بالتشديد  ؟األصل التشديد، إيه لكن هذا بالذات هل هو بالتخفيف وا 
 .. طالب:.......

هل يقتضي هذا ترجيح  ،لكن أنا أقول: أفترض أن هذه الحكاية باطلة على ما قال ابن رجب
هل  ، وكون األكثر سالم بالتشديدالتشديد؟ أو يبقى االحتمال كما هو حتى يوجد ما يرفعه

 ما يلزم، نعم؟ ؟بالتشديد مثلهم؟ نعم يعني أن هذا الشخص
 .. طالب:.......

قطني واحد مثل َقطن بن ُنسير، يقرأ عند الدار إيه هذه يردون بها إذا كان ال يستطيع الرد، نعم 
وَن{}ن َوال قَ  ، قال:، أو ابن يسيرابن بشير :سناد فيه قطن بن نسير، فقالإ ط ر  ( 2)] َلم  َوَما َيس 

قال: سالم عليكم يعني  حح له،يصلي ما يستطيع أن يصيصحح له وهو يرد عليه  [سورة القلم
يبقى أنه قول من أقوال العلماء  ...، هذا رأي الذي ردال يعني هذا أنو  ،التخفيف بهذا اللفظب
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أن التشديد فيه أصح؛  لي ثم ظهريقول: بن رجب ان كون الحافظ : إأنا أقول ،في المسألة
 ؟مشدد أو مخففهو هل  جرد إبطال الحكاية يبقى أنه على االحتمال، ال يدرى لم

  طالب:........
 :لو قلنا هذا قلنا ،ما يلزم ؟سالم بلفظ التحية .... المعنى لم يسمَ  ؟معنى سالم ما ،سالم

أن ويبقى  إال هؤالء، وال يخرج عن التشديد ،ال التشديد أكثر :التخفيف هو األصل، هم قالوا
المسألة مسألة ضبط والضبط مرجعه إلى األئمة الذين لهم عناية بهذا الشأن، أما كوننا نجزم 

هذا ال يحتاج فيها نعم؟ مثل  القصة، بن رجب من خالل إبطالابأنه بالتشديد كما جزم الحافظ 
 فيها إلى استقراء.  إلى نص، يحتاج

 .. طالب:......
 في الغالب إال إذا كان له رواية.لكنه ما يذكرونه وهللا،  ي جد أبي علي ما أدر 

 .. طالب:......
علي الجبائي  وعدمه ما يفرق هذا، لكن ما هو بالجد المعتزلي، المعتزلي أبو يعني ضبطه

 ا ندري عنه، لكن المعتزلي الحفيد.على الستر معاد معروف، يعني جده ما ندري 
 قيـــــ  وابـــــن مشـــــكم وابـــــن أبـــــي الح  

 

 ................................... 
 ج

ابن فيكون  ،قيقوال ابن أبي الحُ  الحبر  كأنه قال: ال ابن سالم  ،مقيق سالم أو سال  ابن أبي الحُ 
 أبي الحقيق مثل والد عبد هللا بن سالم بالتخفيف.

ـــــــاعلم     ........................وابن مشكم  ـــــــه ف  وا شـــــــهر التشـــــــديد في
 

 : إنه خمار في الجاهلية.، وهذا قالواابن م شكمم سالم أو سال  
ـــــــاعلم     ................................... ـــــــه ف  وا شـــــــهر التشـــــــديد في

 

األغلبية ال طريق هم إذا ضبطوا الباب بقاعدة وأخرجوا منها ما يخرج على طريقة القواعد 
م،  فهو بالتشديد مكل سال هذه قاعدة أغلبية ،منها شيءيخرج الكلية ال ألن  القواعد الكلية؛ سال 

 إال ما استثني فهو بالتخفيف.
ـــــ ـــــاهو فخ  ـــــن ن ـــــن محمـــــد ب  فواب

 

 أو زده هـــــــاء فكـــــــ ا فيـــــــه اختلـــــــف 
 

الم بن محمد بن ف يعني خففه، فيكون سفخ   ،بن محمد بن ناهضم أو سالمة سالم أو سال  
 ؟ألنهم اختلفوا في اسمه هل هو سالم أو سالمة ؛ناهض، أو زده هاء  

................................... 
 

 أو زده هـــــــاء فكـــــــ ا فيـــــــه اختلـــــــف 
 

 ؟يعني االختالف هل هو بالتشديد أو بالتخفيف
 نف الذكراآلعبد هللا بن سالم  "وللحبر"قلي: 
 ....................ابن أخي  خفف   

 
 

 ســــــــفيكــــــــ اك جــــــــد الســــــــيد  والنَّ  
 ج

 ؟ هها ،أنا أعرف أنه سالمسالم بن؟  ؟السيدي ما اسمه؟ ابن أخت الحبر اسمه
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 طالب:........
 .لكم   ،بعد

  طالب:........
 ."ك اك جد السيد "، "سالم"طيب خفف المه يعني يكون 

 .. طالب:......
 يش؟له السيدي ألنه يخدم السيد إ، قيل يبن سالم هذا السيدسعد بن جعفر 
 طالب:.......

نسبة إلى َنسف بين بغداد  يوالنسف يقال له، يها سيديالسيدة نسب إلالمستنجد...،  أخت
 والموصل؟  وماذا؟

 طالب:........
ال بالكسرا  و   ضبط ثان؟ فيه ما طيب سف؟ نَ  ؟ربل، طيب نسف بالفتح وا 

 . طالب:......
نها فتحت : إقولهممنه وأتعجب  هلكن الذي استغرب ،ف بفتح النون وكسرهان سَ و  : َنَسفإيه يقال

مي فتحت للنسب، لكن ما الذي فتح في نمري لَ نمري وسَ نسفي، مثل نمري،  :للنسب، فقيل
ال ال هنا الذي فتح من أجل النسب ي؟وسلمي ونسف  ي وفي نمر  ؟الحرف األول النون، صح وا 

 ؟ هها ي؟ملَ وسَ 
 .. طالب:.....

مي، لَ ري، النسبة إلى سلمة سَ مَ كي، النسبة إلى النمر نَ لَ لنسبة إلى الملك مَ كما يقال: ا ،الثاني
ألنهم  ؟ األول؛وهنا الذي فتح من أجل النسبة ،من أجل النسبة ؟تح الثاني من أجلفالذي ف

ال غير مطابق؟  فتح للنسبة :قالوا  مثل النمري، التمثيل مطابق وا 
 .. طالب:.......

 ،كيكي، صاحب السمو المل  حتى من أهل العلم من يقول: المل  بعض..، ألن بعضهم تسمع 
ملكي مثل  :ال تتوالي كسرات كثيرة في الكلمة، فيقولأنه يفتح؛ لئك لكن الصواب نسبة إلى المل  
بناء على أن النون مكسورة  يومثلما يقال: سلمي والذي عندنا نسبة إلى النسف ،ما يقال: نمري 
طابق النمري  هكسر ثانيو نسبة إلى نسف بفتح أوله  لما قيس عليه، لو كان اال يكون مطابق  

 .والسلمي
 ................ين أبي بن عمارةعَ 

 ....................................   ج
 ج

 نعم؟ ،عين عمارة ما هو بعين أبييعني 
 عـــــــين أبـــــــي بـــــــن عمـــــــارة اكســـــــر  

 ....................................   ج
 ج
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 .تكسر المقصود عين عمارة
................................... 

 ج

ـــــــــــي خزاعـــــــــــة كر    ـــــــــــوف ـــــــــــز كب    ر  ي
 

 ريز.ز يعني وفي غيرهم بالتصغير كُ كري
................................... 

ــــــــــــ اوفــــــــــــي قــــــــــــريا أبــــــــــــد    زام  ح 
 
 ج

ـــــــــــي خزاعـــــــــــة كَ   ـــــــــــر  وف ـــــــــــز كب  ري
ــــــرا حــــــرام    وافــــــت  فــــــي ا نصــــــار ب

 ج 

لكن أنت ميز إن  ،غلط في إعجامه وا همالهوقد يُ  ،حزام يأتي في السند ويجري ذكره في الكتب
نفه اكان قرشي    كان أنصاري فهو حرام. و حزام، وا 

 حــــــــــــزام   اوفــــــــــــي قــــــــــــريا أبــــــــــــد  
 
 ج

ــــــرا حــــــرام     وافــــــت  فــــــي ا نصــــــار ب
 

في تميم مثال  حرام ويوجد حزام، لكن قد يوجد عند غيرهم  ،المقصود في قريش وفي األنصار
، بغض النظر عن لكن هم خصوا هذا التحديد في قريش وفي األنصار هما،ن كالايوجد االثن

يب بقية ، طنه ليس بحصر هذا في قريش واألنصار: إه قد يقول قائلألن القبائل األخرى؛
 :ن بالراء وبالزاي، قالاالقبائل قد يكون فيها يوجد الضبط

 حــــــــــــزام   اوفــــــــــــي قــــــــــــريا أبــــــــــــد  
 
 ج

ــــــ  ــــــرا َح  رام  وافــــــت  فــــــي ا نصــــــار ب
 

: بكسر يقولون مثال   ه،ما يتعري هألن ضبطها بالشكل قد يعتري ؛يعني يضبطون هذه بالحروف
 ؟ هها الزاي المعجمة، والثاني يضبطونه بماذا؟و  ،زام بالخاءألن في خ  ء المهملة؛ الحا

 .. طالب:.......
رام بلفظ ضد حَ  :طيب وبعدين؟ ال عندهم شيء من باب الضد، يضبطون بالضد فيقولون 

الحالل، خالص يلتبس على أحد؟ ما يمكن يلتبس على أحد، بلفظ ضد الحالل، وحينئٍذ ال 
تيبة بتصغير عتبة الدار الحكم بن عُ  مثال   ،يضبطون بغير ذلك اوأحيان   ،حدعلى أ يلتبس

 كون بتقطيع الكلمة، مثال  ، وأحيان ا ضبطهم يوهكذا، فلهم طرق في الضبط، قد تكون بالحروف
ف ألن الحر  ؛؟ أن تضبطهافردة ثم جيم مفردة وهكذا من أجل ماذام ءجيمة يرسم لك هاهُ 

ذا أفرد ال يلتبس يلتبسأحيان ا إذا كتب مع غيره  يكون العكس، فهم يضبطون على  اوأحيان   ،وا 
 متعددة، وهللا أعلم.  طرق ونواحٍ 

 ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا على نب
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (49) العراقيلحافظ األفية شرح 
 المؤتلف والمختلفتابع: 

 
عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 
 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سم. 
نبينا محمد وعلى آله ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 في باب: -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

 الم تلف والمختلف 

ــــــــــون   ــــــــــي  ب ن  س  ــــــــــام  َعن    وب َبــــــــــا  ف ــــــــــي الشَّ
ـــــــَرة   ـــــــي َبص  ـــــــى ف  َتَن ـــــــن  اك  ـــــــم  َم ـــــــا َله   َوَم
ر   ــــــف  ــــــي السَّ ــــــر   ف  ــــــم  َعَس ــــــا َله  ــــــالَفت    َوَم  ب

ـــــــــــــــام   ـــــــــــــــي  َعثَّ ـــــــــــــــن  َعل  ـــــــــــــــام ر  ُّ ب   َوالَع
وا  ـــــــــــــــبَّر  ـــــــــــــــر  َص ي  و   َقم  ـــــــــــــــر   َوَزو ج  َمس 
ـــــــــــك   ـــــــــــد  الَمل  ـــــــــــن  َعب  ـــــــــــَد واب  ي ـــــــــــن  َيز   اب

ـــــــــــــالَ  َواة   َوَوَصـــــــــــــف وا الحمَّ ـــــــــــــرُّ  فـــــــــــــي ال
 َخبَّاطــــــــــــــــــا و  أَوَوَصـــــــــــــــــف وا َحنَّاط ـــــــــــــــــا 

َصـــــــار   ـــــــي ا ن  ـــــــَت   ف ـــــــَلم يَّ اف  ـــــــن   والسَّ  َوَم
ــــــــــــــــا  َم ــــــــــــــــك  َوَله  ــــــــــــــــا ل َمال  ــــــــــــــــن  ه َن  َوم 
ـــــــــــــم   ـــــــــــــو الَحَك ـــــــــــــيَّار  أ   َأب  ـــــــــــــا َس َم  َوَله 

ـــــــــر  م   يد  ب س  ـــــــــن  َســـــــــع  ـــــــــاز ني  َواب  ـــــــــر  الَم  ث 
ــــــــــــــف   ل  ــــــــــــــه  خ  ر   َوف ي ــــــــــــــي  ــــــــــــــم  اَوب َش ج   اع 

ــــــــــــــن  ي   ر  ب  و َســــــــــــــي  ــــــــــــــر  ر  أَعم   و  أ َســــــــــــــي 
ــــــــــــن  ه   ــــــــــــي  ب ــــــــــــدُّ َعل  ــــــــــــد  اشــــــــــــَج ي   م  َبر 

ـــــــــــــــَره   ـــــــــــــــن  َعر َع ـــــــــــــــد  ب ـــــــــــــــا م َحمَّ َم  َوَله 
 ج
 

ــــــة    َف و  ــــــي ك  ــــــي ن  واليــــــا ف  ــــــا والش    َغَلَب
ـــــــــــَدةَ   ب َفـــــــــــت    والك َنـــــــــــى  َأَبـــــــــــا َعب ي 
ـــــــَوان   ـــــــن  َ ك  ـــــــر   إ َّ اب  َم ـــــــر  َفج  س    َوع 

َجــــــــــــــام   ــــــــــــــر ه  َفــــــــــــــالنُّون  واإلع   َوَغي 
ـــــــــَواه  َضـــــــــمَّ    ر   اس  ـــــــــوَّ ـــــــــم  م َس  َوَله 

ـــــن   ـــــَوى َ ي  ـــــي َوَمـــــا س  ك  ـــــَور  ح   َفم س 
ـــــــــاتي ـــــــــيم  َي ـــــــــر  ب ج  وَن والَبي   َهـــــــــار 

ــــــــى وم ســــــــل م   يَس ــــــــا اع  ــــــــَ ا َخيَّاَط  َك
ــــــــــل ه  َلَحــــــــــن   ــــــــــر   َمــــــــــه  كَأص  س   َيك 

ــــــــــــــار   ــــــــــــــَدار هَبشَّ ــــــــــــــر د  َأَب ب ن   َماا اف 
ــــــا َي ــــــَ َمة  وب ال  ــــــن  َس ــــــم   َواب  ــــــر  َج  َقب 

ــــــــد  هللا   َبي  ــــــــن  ع  َجــــــــن  واب  ــــــــن  م ح   َواب 
ـــب  و  ـــن  َكع  ـــن  يســـار  واب  ـــم م فـــي اب   اض 
ــــــن   ــــــي َقَط ــــــي أب ــــــون  ف ر   والنُّ ــــــي   ن َس

ـــــــــد   ـــــــــَعر   ب َري  ـــــــــد  اَ ش  ـــــــــن  َحف ي   َواب 
ــــــــــَره   ر  َكَس ي  ــــــــــاَ م  ــــــــــد  َف ــــــــــن  الب ر ن   ب 

 ج

 .يكفي ،يكفي
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آله نبينا محمد وعلى  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :وأصحابه أجمعين، أما بعد

ويختلف  ،فيما تأتلف صورته ،في باب المؤتلف والمختلف -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
ومنه ما  ،ومنه ما هو عام في الرواة كلهم ،ونه مؤتلف ومختلفمس، هذا يالنطق فيه من الرواة
في  ،د، في الشامما هو خاص في بل وحرام، ومنهكما تقدم في حزام  ،هو خاص في قبيلة

ومنه ما هو خاص في الصحيحين  ،في كتب السنة في الكوفة، ومنه ما هو عامٌّ  ،البصرة
 .-إن شاء هللا تعالى- هاويأتي باقي ،واألمثلة على ذلك تقدم بعضها أ،طو والم

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 ...................................    ي...................س  ن  في الشام عَ 

 ج

ي، هذا إذا وعيش يوعبس ي، عنسييشوعَ  يبستتحدد في الصورة، تتفق الصورة مع عَ عنسي 
المتقدمين قبل اإلعجام وقبل الضبط ينطقونها  ةوطريق ،اللفظ الدقيق فتلتبس خلت الكلمة عن

ا في ضبطه ئخطأو أُ  ،بطتما ُض  ، لكن لو وقف عليها من ق بل متأخركما هي يقةعلى السل
يترتب على ذلك الخطأ في نطقها، فوضعوا ضوابط بعضها كلية وبعضها أغلبية، حزام في 

بقية القبائل  ؟لكن ماذا عن بقية القبائل ،حرام في األنصار تقدم هذا، هذا مفروغ منه ،قريش
 ،هذا اللفظ، فالضبط بالنسبة لهاتين القبيلتين وهاتين الجهتين هاهذا اللفظ ويوجد في هايوجد في

في البصرة، األغلب أن من كان في الشام على صورة العين  ،في الكوفة ،ندنا اآلن في الشامع
 ، لكنلصورة متقاربةوالسين، اأو العين والياء الشين، أو العين والباء  ،أو الغين ،والنون والسين

 فــــــي الشــــــام عنســــــي  بنــــــون وببــــــا
 

 في كوفة .......................... 
 

جاءوا إلى  ، وهم طائفة من اليمنشام عندهم من ينتسب إلى العنسيينأهل ال ،يعني عبسي
 -عيشي- "والشين والياءشي يْ والشين عَ  لهم نزلوا الكوفة،ومن ينتسب إلى عبس ج ،الشام

والعبسي في الكوفة هذا كلي  ،العنسي في الشام ،يعني هل العنسي والعبسي "غلبا في بصرة
ال أغلبي؟ ألنه قال:  وا 

................................... 
 في بصرة..........................

 .................والشين واليا غلبا 
 ................................... 

 ؟يعني غلبا هل يعود إلى البلدان الثالثة والقبائل الثالث أو يعود إلى األخير فقط
................................... 

 ........................في بصرة..
 .................والشين واليا غلبا 

 ................................... 
  الشام عنسي  بنون..... فيطالب: 

 ؟ هها
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 طالب:.......
جد و ين في البصرة عيشي أغلبي، مع أنه فيكو  ،هو الظاهر يعني من اللفظ أنه إلى األخير

وال يوجد عيشي، هذا  ،ال يوجد عبسي ،الشام ال يوجد إال عنسيفيها عنسي وعبسي، بينما في 
يعني الكوفة والبصرة متقاربة، ما  ،هذه قبائل ومتقاربة ؟لكن هل الواقع كذلك ،ظاهر اللفظ

لكن الكالم في الرواة، والنسبة إلى  ؟الذي يمنع أن ينتقل بعض هؤالء إلى هنا وبعضهم إلى هنا
 ؛على الكوفة أو العكس ه ما يمنع أن يكون سكنه البصرة ويترددألن ا؛البلد تكون أغلبية أيض  

يعني في كتب البلدان والطبقات كلها تعده من أهل الكوفة؛ ألن  ،ولذلك يعد من أهل الكوفة
ن تردد على البصرة والعكس، يعدونه بصري  ،سكنه وأهله وموطنه وغالب مكثه في الكوفة وا 

ن ت واإلنسان معروف أنه رحال، ما يمكن أن يلزم  ،يضر ألن هذا أمر ال ؛دد على الكوفةر وا 
يعني ال يمنع  ،منذ أن يولد إلى أن يموت إال في القليل النادر، فهذه األمور أغلبية اواحد   ابلد  

لرواة الذين ُصنفوا على بسي، ويوجد في الكوفة عنسي، لكن الشأن في اأن يوجد في البصرة عَ 
عليه -عيشه كله في المدينة مع النبي  ينرجمته يعد في تآلن في الصحابة تجالبلدان، ا
عداده في أهل  ،داده في أهل الشامع   :لكن يقال ،، وقد يكون معه في مكة-السالمالصالة و 

ك وكذل فيعد من أهل تلك البلدان، ،انتقل -السالمعليه الصالة و -النبي ، يعني ُبعيد وفاة الكوفة
 ايعني واالستقراء دقيق   يعني ليس الحصر ا أغلبية،من التابعين فمن دونهم، فهذه األمور كله

حتى  ،عنسي :مائة بالمائة، لكن في الغالب أنت تستروح مجرد ما تجد أن هذا شامي تقول
 يشي في البصرة. بسي، وعَ تجد ما يخرج عن هذا الضابط، ومثله في الكوفة عَ 

 يقول: 
 .................وما لهم من اكتنى

 .................... أبا عبيدة بفت .   ج
، السلماني بفتح العين و؟ عبيدة بن عمر ين، هاهالسلماني معروف بفتح الع وبن عمر  عبيدة

 وجد االسم عبيدة، لكن يقول: ،لموجد العَ  ؟عبيدةلكن هل يوجد أبو 
 .................وما لهم من اكتنى

 أبا عبيدة بفت .....................    ج
م إذا حفظ هذه األمور يمشي على الجادة، يعني ما خرج عن الجادة ونبه عليه يعني طالب العل

 .أهل العلم يسهل ضبطه، لكن أنت تأخذ القاعدة األغلبية، األصل
 .................وما لهم من اكتنى

 ر بالفت ...................في السف  
  ج

 بيـــــــــــدة بفـــــــــــت  والكنـــــــــــىأبـــــــــــا عَ  
................................... 

هو البروز والخروج عن البلدان،  :رر، السفَ ر معروف، ومثله سفْ ر، السفَ يعني عندنا سفَ 
ر والسفَ ، والسفور معروف ،من محاسنها يقال: سافرة ؛ ولذا يقال للمرأة إذا أبرزت شيئ االبروز

سافر جمع م :أو نقول ؟تخفيف للسفر :سْفرة هل نقولال هو البروز والخروج عن البلد، السْفر،
يعني مسافرون، نعم؟ في الكنى  ٌر((فْ سَ  ))أتموا فإن قومٌ  ؟ب جمع راكبأو جمع سافر كركْ 
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 رإذا كان في السفَ  ،بينما في األعالم العكس ،بالفتح -رفي السفْ -ر، في الكنى بالفتح أبو السفَ 
ر بالفت " على ؟ مما يدل ينص على أنها بالفتح لماذا ينص على الكنى؟ "والكنى ** في السف 

أما الكنى فهي أبو و  ر بن فالن،سفْ بالفتح، السفر بن فالن، بينما  فتكون  أن األسماء بخالفها
 ر.السفَ 

 ...................................    وما لهم عسر.....................
 

 ر  س  وع  " عسل :إال شخص واحد اسمه هيعني ما في "إ  ابن  كوان"ل سَ بالفتح والتحريك عَ 
سكان السين "مرج  ف هذه جمل يعني جمع من الرواة  ،يعني عدد بهذا اللفظ بكسر العين وا 

 ."فجمر"ل سْ نطقها ع  
ــــــــــام   ــــــــــي عث  ...................................    والعــــــــــامر  بــــــــــن عل

 

ذا نص على أشخاص بأعي يعني عثام يلتبس بماذا؟ بغنام، انهم دل على أن من عداهم وا 
 بخالفهم.

ــــــــــي عَ والعــــــــــامر  بــــــــــ ــــــــــن عل  ...................................    ام  ثَّ
 

 .بالعين والمثلثة عثام
................................... 

 

 ج  وغيـــــــــــــره فــــــــــــــالنون واإلعجــــــــــــــام   
 ، فيكون لفظه ونطقه غنام.واإلعجام يكون غيره بالنون  ،يكون غنام

 وزوج مسرو ....................
 ج

 ................................... 
 

القاف، ومن عداها كله بالتصغير  بفتح : َقميرزوجة مسروق التابعي الجليل زوجته اسمها
 ُقمير.

 ميـــــــــر صـــــــــبرواوزوج مســـــــــرو  قَ 
 

   ...............................سواه 
هذا االسم كله  سوى هذا اللفظ وسوى  "صبروا سواه" انتهت الجملة، ميريعني وزوج مسروق قَ 

 .ميرقُ  :تصغير فيقالبال
................................... 

 

ر   اســــــــــواه ضــــــــــم     ولهــــــــــم م ســــــــــو 
 

 .مسوريعني نصوا على هذا اللفظ مفعل  مسور
ـــــــك   ـــــــد المل ـــــــن عب ـــــــد واب ـــــــن يزي  ...................................    اب

 

 اثنان فقط بهذا اللفظ مسور.
ـــــن فم    ج  ....................وابن عبد الملك   ـــــا ســـــوى  ي ـــــوم ـــــيس   ور حك

 

مسور ابن هم  :ل: م سور، يعني هو قاأنهما بلفظا في هذين أيض   مع أن قيل فمسور حكي
ة التي ذكر فيها ، لكن القول الثاني وهو مقتضى من جعلهم في الترجميزيد وابن عبد الملك  
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يزيد وابن عبد ذين ابن ، ولكن المؤلف مشى على أن هرالم سور بن َمخَرمة أن لفظهما مْسو 
 لك فمسور.ر، وما عدا ذو  سَ الملك على صيغة مفعل يعني مُ 

ـــــي  ج  ................................... ـــــن فمســـــور حك ـــــا ســـــوى  ي  وم
 

 شيخ القواعد ه ه أغلبية   ياطالب: 
عنها يبقى أنه إذا خرج عنها غيرها  وما خرج لكن طالب العلم إذا حفظ هذه القواعد إيه أغلبية،

الذهن من  يَ لكن إذا صار خال ،ذا الضبط وعنده األصل يضبط ويتقنعليه وضبطت به مرت
 ؟ هألن األعالم فيها كثرة، ها ؛هذه ال يمكن ضبطها

 طالب:.......
مع أنهم  ،مرجوحيكون هذا الراجح عنده وما عدا ذلك فهذا الراجح عنده، كون حكي نعم إي ي

 أئمة ضبطوه بمسور. 
 طالب:.......

 .-ارضي هللا عنه-عن عائشة  ..، وهي ثقة تروي ما ذكروها إالمير؟ قَ 
ــــــــ ــــــــرواة  ووصــــــــفوا الحم   ال فــــــــي ال

 ج

   هارون............................. 
 الحمال.

ــــــــرواة    ووصــــــــفوا الحمــــــــال فــــــــي ال
 ج

   هـــــــــارون والبيـــــــــر بجـــــــــيم يـــــــــاتي 
ل؛ ألن : الحماقيل عنهم، يعني عدد كبير ال جمع غفير من األعالمصف بالحم  مع أنه وُ 
َمالة ، يعني من ال إلى يومنا هذاحمَّ  :مهنة، كل من اشتغل بها يقال له -حمل األمتعة- الح 

في حمال إال هارون، لكن في  ما :فهل يقال ،ال إلى يومنا هذاحمَّ  انتسب إلى هذه المهنة
إال هارون، لكن غيرهم ممن ترجم في كتب الرجال وفي كتب الطبقات  هفي الرواة ما في ؟الرواة

لكن على حد كالم المؤلف أن أولئك  ،فالن الحمال ،حمال :ن قيلاوفي كتب تواريخ البلد
 .ليست لهم رواية

ــــــــرواة    ووصــــــــفوا الحمــــــــال فــــــــي ال
 ج

   هـــــــــارون والبيـــــــــر بجـــــــــيم يـــــــــاتي 
أو ما أشبه  ،هاير أو تأج ،أن يكون ببيعهاإما  ،معنى الجمال؟ صاحب الجمال ماال مال، جم  جَ 

 ،مالإلى وقت قريب، يستعملونه فيمن يؤجر الج   ال، وما زال اللفظ مستعمال  مَّ جَ  :ذلك، يقال له
ما  مهو لتخفيف س في الحم ال والجمال ]َجَمال[ مثال  بايلتب ،يقال: جمال ،األمتعة يهاوينقل عل

 واة واحد اسمه جمال؟ نعم؟ جمال يعني في الر ، لماذا؟ يعني نصوا عليه
 وصف يا شيخ. طالب: 

 ؟ هها ...لكن ،يعني مستعمل اآلن ،اسمه جمال ،علم جمال
 طالب:.......

 ؟جمال الدين في الرواةهات  ؟اآلن مستعمل لكن قبل في الرواة في جمال
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 طالب:.......
تأخرة بعد كذلك جاءت م ،شرف الدين ،اإلضافة إلى الدين جاءت متأخرة، تقي الدين ،ال

 نعم؟ ،الرواة، يعني مقتضى إهمالهم لهذا اللفظ أنه ليس في الرواة من اسمه جمال
................................... 

 ج

   ..................والبيــر بجــيم يــاتي 
 .وما خرج عنها هو الحمال ،الجعلوا القاعدة الجم  

ــــــــ اعيســــــــى ومســــــــلم      أو خباطــــــــــــا اووصــــــــــــفوا حناط ــــــــــــ ــــــــ ا خياط   اك
 

نسبة إلى  ن قد يقول قائل: لماذا ال يكو لكن  ،نطةحناط نسبة إلى بيع الح   ،اطاط، خي  اط، خب  حن  
  ؟نوط؟ فيكون ممن يغسل األموات ويستعمل الحنوط بكثرةالحَ 

 الحنطة أشهر. طالب: 
 .إلى الحنطة ،نطةبيع الح  يألنه  ؛هو في الرواة من انتسب هذه النسبة

 ...................................    طــــــــــــااأو خب   ااط ــــــــــــووصــــــــــــفوا حن  
 

 نعم؟ ،ط؟ ألنه يخبط بالعصا فيسقطالخبَ  :لماذا قيل له ،الخبط هذا نوع من الورق، ورق الشجر
ــــــــ ا خياطــــــــا اعيســــــــى ومســــــــلم      أو خباطــــــــــــا اووصــــــــــــفوا حناط ــــــــــــ  ك

 

ي ففما  ،خياط، طيب بعض الرواة اتصف باألوصاف الثالثة :الذي يخيط الثياب يقال له
ثم  اصار خباط   ... ثم انتقل إلى ااط  كان حن   ،أي لفظ أطلقته عليه ما في مشكلة ،شكال هذاإ

إذا اتصف باألوصاف الثالثة وكلها صحيحة متى ما أطلقت عليه أو العكس، ، اصار خياط  
 اثم صار خباط   ايعني كان حناط   ؟نه يدخل النسخ هنا، يدخل النسخ: إ، وال نقول..واحدة منها

يعني األمر سهل اشتهر بهذا خالص، فإذا  ،سهل ،ال ما يجوز إطالق حناط عليه؟ ال :نقول
فال بد أن تحدد  ،اتصف باألوصاف الثالثة ما في إشكال، لكن الكالم إذا اتصف بواحد منها

 .ما اتصف به
ــــــــ ا خياطــــــــا اعيســــــــى ومســــــــلم      أو خباطــــــــــــا اووصــــــــــــفوا حناط ــــــــــــ  ك

 

 .يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ ،مختلفألنها من المؤتلف والينصون على هذه؛ 
ـــ ـــت  فـــي ا نصـــار ومـــنلَ والسَّ  مي اف

 يكســــــــــر  مــــــــــه كأصــــــــــله لحــــــــــن   ج
 

 .فالنسبة سلمي بفتحها ،مة بكسر الالمل  إلى سلمة، سَ  ماذا؟ي افتح نسبة إلى مالسل
 طالب:.......
ر بن سلمة جاب تب آثاركم((مة دياركم تكل  ))بني سَ  ةمل  مسألة ثانية، سَ هذه  ،غير ،ال غير ُسليم

 ،لميسَ  :بني سل مة بكسر الالم، إذا نسبت إليها قلت ،ني سل مةعبد هللا السل مي نسبة إلى ب
نسبة يعني ال ،كلها مكسورة الالم ،الملكي ،الصدفي ، أبو عمر بن عبد البر النمري،نمرة :مثل

 والذي يكسر الالم لحن، ولذا قال:  ،إلى الملك ملكي
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 ت  فـي ا نصـار.........والسلمي اف
 ...................................   ج

 

 ؟ هها ،لميبنو ُسليم سُ نعم ة، ولذلك نص عليهم، غيرهم ما فيهم بنو سلمة، ألن فيهم بنو سل م
 طالب:.......
 .ليمُسلمي بني سُ 

 ...............................ومــن
 يكســــــــــر  مــــــــــه كأصــــــــــله لحــــــــــن   ج

 

ماذا ل ،هذا لحن ون المه على األصل، نسبة إلى القبيل على لفظها،ر يكس وبعض المحدثين
ولذلك نسمع من بعض  ،فيثقل اللفظ يفتحون الالم وكانت مكسورة؟ لئال تتوالي كسرات متعددة
ال شيء قال: صاحب السمو المل كيمن يتحدث في وسائل اإلعالم إذا تحدث عن أمير و   ا 

المكسور  ،إلى مكسور الالم هذه ، لكن إذا نسبتلك صحيحنسبة إلى الم ،هذا لحن ،وهذا خطأ
 :نمرة تقول ،ة تقول: سلمي، سل ممل ك تقول: ملكيهنا، لالم ، اللي هي اي يسمونها العينالذ

ال  ،وهكذا ،نمري   ين؟أطيب مر علينا بالسبل وا 
 طالب:.......

  ه؟ها
 طالب:.......

 .لماضيمر علينا في الدرس ا ؟ينأنعم  ،إي نعم مر علينا
 طالب:.......

لكن  ،نسفي :هذا ما في إشكال، نسف تقول ،قال: نسبة إلى نسف ،نسفي، نسفي نعم نسفي
س ولي ةنقول: ليس بمثل سلم سلمة :إذا كان بكسر النون كما ضبطه بعضهم قالوا: نسفي مثل

فتفتح سف نعم؟ ما قالوا: نسبة إلى ن   ،ألنهم نصوا على هذا في الشروح بمثل نمرة أو نمري؛
ألنه  ألول مكسور ا أو يكون الثاني مكسور ا؛فرق بين أن يكون ا ،مثلها: ليس ؟ قلناةكما في سلم

 نعم؟  ة،ونمر  ةمثل سلم األول مكسور ا ما توالت الكسرات مثلما إذا كان الثاني مكسورإذا كان 
 بالنسبة إلى ملك  طالب: ما يلتب  

 ؟ينأ
 طالب:.......
 ؟بس آدمي بملك، ما يمكن يلتبس، نعمما يمكن يلتولو التبس، 
 طالب:.......
 ا.ما يتلبس عند أحد إطالق   ،نفس االسم ولو

 .لحن" -يعني كأصل لفظ القبيلة- "ومن يكسر  مه كأصله
ـــــــــــك ولهمـــــــــــا ـــــــــــا لمال  ...................................    ومـــــــــــن هن
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ا تقدم في عموم الرواة عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص، مفي الكالم األول 
خاص بالصحيحين  "ومن هنا"لكن  ،سواء أضيفت إلى القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم

 والموطأ، خاص برجال الصحيحين والمؤطأ. 
يعني للشيخين في الصحيحين  "ولهما"ه يعني في موطئ "ومن هنا لمالك": -رحمه هللا-قال 
 ."اار  ش  "بَ 

................................... 
 

 افــــــــــــــرد أب بنــــــــــــــدارهما ابشــــــــــــــار   
 ج

كثر بعد ذلك، لكن  ،وهو في التابعين نادر، ارش  ال يوجد في الصحابة من اسمه بَ : بشار أوال  
 ا"بشار  شيخين ليعني ل "ولهما"، ُبندار، طأ بشار إال والد محمد بن بشارو الصحيحين والم ما في
 نريد هذا.  ،؟ هذا؟ ما يمكن يجيأمحمد بن بشار في الموط ءطيب ما يجي افرد"

  طالب: بشار.
  ؟قال ماذا

  ...ومن هنا لمالك ولهما.طالب: 
لكن مع ذلك  ،محمد بن بشار؟ يجي وهو من طبقة تالميذ مالك؟ شيخ البخاري  ءيجي ،ولهما

 .في الموطأ ءمالك هو، فما يجي تالميذ من طبقة
ـــــــــــك ولهمـــــــــــا ـــــــــــا لمال  ج  بشــــــــــــــار افــــــــــــــرد أب بنــــــــــــــدارهما    ومـــــــــــن هن

أعطاك  لكن ،سيار قد يلتبس ببشار ار"ي  "ولهما سَ ضمير التثنية يعود إلى البخاري ومسلم، 
 فيه إال بشار والد محمد الذي هو بندار.قاعدة ما 

 ج  وابن س مة.......................    ولهمــــــــا ســــــــيار أ  أبــــــــو الحكــــــــم
غفير يسار، محمد بن  ا جميعني يسار هذ "وباليا قبر جم"بن سالمة سيار أبو الحكم وسيار 

  بن يسار، محمد بن يسار، كثير هذا. إسحاق
 ما رواه يا شيخ عنه مسلم بواسطة يا شيخ محمد بن بشار  طالب: 

 ته.يعني من روا ،المقصود أنه فيه ،قد يروي عنه بواسطة
ــــــر جــــــم     ولهمــــــــا ســــــــيار أ  أبــــــــو الحكــــــــم ــــــا قب ــــــن ســــــ مة وبالي  ج  واب

 .أبو الحكم وسيار بن سالمة ،بينما سيار اثنان فقط يعني يسار يعني جمع غفير،
ـــــوابـــــن ســـــعيد ب    ...................................    ر مثـــــر المـــــازنيس 

 ج

 ي.بسر بن سعيد المازن
"جَ ح  "وابن م  بسر بن عبيد هللا  "وابن عبيد هللا"  .ن 

، وابن سعيد بسر ال جن  عبيد هللا وابن محبن إنما هو بسر  ،شر وال نسرال ب   "وابن سعيد بسر"
  نسر إنما هو بسر بلفظ ماذا؟بشر وال 
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 طالب:.......
جه، : بلفظ التمر قبل نضيمكن يقولون لك ؟يسوون لو يبغوون يضبطونه ماذاال مثل هذا 

عتيبة بتصغير عتبة الدار، وحرام بن عثمان  :مثلما قالوا ؟ما يمكن يقولون كذا ه؟ها ،بسر
المقصود أنهم يهتمون  ...،لضد ويضبطون يضبطون بالنظير وبا، يعني هم بلفظ ضد الحالل
 .حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغيبمثل هذه األمور 

 ...................................    وابـــــن ســـــعيد بســـــر مثـــــر المـــــازني
 ج

 ي.سر بن سعيد المازنبُ 
""وابن م  بسر بن عبيد هللا  "وابن عبيد هللا"  .حجن 

يعني  عجم"أ ا"وبشير   ؟سر بالنون جن أو نَ ني فيه خالف هل هو ُبسر بن محيع لف""وفيه خ  
 جمة المثلثة وليس بالسين المهملة.بالشين المع ،وليس بالمهملة ةبالمعجم

 عجم  أ ا......................وبشير  
 ج

ــن كعــب واضــمم    ــن يســار واب ــي اب  ف
 

 اضمم أيض  ن كعب واضمم الباء، وابن يسار وابيعني اضمم الباء ُبشير يعني بالتصغير في ا
ا أن تسلط على ما يعني يجوز أن تكون عائدة لبشير باعتبار أن الباء مضمومة ، ويجوز أيض 

 بعدها وهو األظهر.
................................... 
و أو أ ســــــــير   ــــــــر  ــــــــن عم  ي ســــــــير اب

 ج

 ........................... واضــــمم  
................................... 

 

و وهل هو ابن عمر  ؟المضمومتين هذا اختلف فيه هل هو بالياء أو بالهمز ويعني ابن عمر 
ثم بعد  ؟يسير أو أنه بالقطع أسير :فقيل ؟ يعني هل أصله ُأسير خففتأو ابن جابر كما قال

 ؟ محل خالف بين أهل العلم.كما قال الناظم أو ابن جابر وذلك هل هو ابن عمر 
 عمـــــــــرو أو أ ســـــــــير  ي ســـــــــير بـــــــــن 

 ج

ــــــي قَ   ــــــي أب ــــــون ف ــــــوالن  ج  ن ن ســــــير  َط
عجم في ابن يساٍر وابن : ُبشير أ شير وُبشير يعني لما قالسير وبَ قطن بن نسير يعني يسير ونُ 

شير مثل والد النعمان نعم بالفتح، لكن هنا المستثنى بالتصغير، يعني الكثير بَ  واضمم   ،كعب
والنون نسير في  ،اسمهفي خالف  ،أو أسير وعمر  وهنا يسير بن ،المنصوص عليه بالتصغير

، فقال: حدثنا قطن بن بشير، قطني وهو يصلي من قرأعند الدار  يعني قرأ ،قطن نسير يأب
وَن{ قطني:فقال الدار  ط ر  َقَلم  َوَما َيس  يعني أنه ينطق بالنون وليس بالباء،  [( سورة القلم2)] }ن َوال 

 .نعم
................................... 

ــــــــن هاشــــــــم  بَ  ــــــــي ب ــــــــدجــــــــد عل   ري
 ج

ــــــي قطــــــن ن ســــــير    ــــــي أب ــــــون ف  والن
 ج  ...................................

 .بريد ،بلفظ المقياس للمسافة
................................... 

 ج

ـــــــــد    ـــــــــد ا شـــــــــعر  ب ري ـــــــــن حفي    واب



 
 

1007 
 

011
7 

 
0117 

 0117 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

د هللا بن أبي بردة بن أبي ببن عيد ر وذاك الثاني ابن حفيد األشعري بُ  ،بن هشام بن بريدعلى 
 ،ردة بن أبي موسىهللا بن أبي بُ  وابن حفيد األشعري، األشعري أبي موسى حفيده عبد موسى،

  ريد بالتصغير.ابن الحفيد بُ 
................................... 
ــــــــــن عرعــــــــــره ــــــــــد ب ــــــــــا محم   ولهم

 ج

ـــــــــد    ـــــــــد ا شـــــــــعر  ب ري ـــــــــن حفي  واب
   ابــــــــــن البرنــــــــــد فــــــــــا مير كســــــــــره 

 :ريد وبريد، لكن هنا نص قالند تلتبس في الكتابة ببُ رَ ند أو بَ ر  ب  و ه، سر باءيعني ك
................................... 

 ج

   رنــــــــــد فــــــــــا مير كســــــــــره ابــــــــــن الب   
 .كوال صاحب كتاب اإلكمالاألمير من؟ ابن ما

ــــــــــن عرعــــــــــره ــــــــــد ب ــــــــــا محم   ولهم
 ج

   ابــــــــــن  البرنــــــــــد فــــــــــا مير كســــــــــره  
 .وما عدا ذلك فهو بالتخفيف ،اء بالتشديدالعالية وبمعشر البر  كنية بأبي النقف على 
 -إن شاء هللا تعالى- درس القادملنقف عليه ل
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (40) العراقيالحافظ  ألفيةشرح   
 تابع: المؤتلف والمختلف

 الشيخ: عبد الكريم الخضير
 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 في باب: -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 الم تلف والمختلف

ــــــــــــــه   ــــــــــــــة  ب َمع َشــــــــــــــر  َوالَعال َي َي ن     و  ك 
ـــــــــــــد   ـــــــــــــَ اَك َوال  ـــــــــــــة  َك ـــــــــــــن  ق َداَم  اب 
َيان   ـــــــف  ـــــــن  أب ـــــــي س   ابـــــــن  الَعـــــــَ  واب 
ـــــــــــر   م  ـــــــــــَن َخـــــــــــاز م    ت ه  ـــــــــــَد ب   م َحمَّ
ـــــــــــ َي ن  ـــــــــــي وك  َحب  ـــــــــــز  الرَّ ي  ـــــــــــَ ا َحر   ةَك

َضــــــــي ن   ـــــــــه   ح  م  ج  ـــــــــو َساَســـــــــاَنا اع   َأب 
ــــــــ   َوَمــــــــن   ق  ــــــــان  بــــــــن  م ن   َكــــــــَ اَك َحبَّ

ــــــــن  م وَســــــــىابــــــــَن َعط   ــــــــَة َمــــــــَع اب   يَّ
ـــ ب  َبي  ـــم   اخ  ج  َمن   اع  ح  ـــرَّ ـــد  ال ـــن  َعب  ـــي اب   ف

ــــــر  ب يــــــا َيــــــاَح اك س  ــــــر  َور  َبي  ــــــن  الزُّ   ب 
ـــ م  َكي  ـــم م  ح  ـــد  هللا  َقـــد   اَواض  ـــن  َعب   فـــي اب 

ـــــر   ـــــم م  َواك س  ـــــل ي  َواض  ـــــن  الصَّ ـــــد  ب  َبي   ز 
ــــــَري     ــــــن  َأبــــــي س  َتَســــــاأَواب  َمــــــد  إ    ح 

ــــــَع  و َم ــــــر  ــــــل َمه  َعم  ــــــن  َس ــــــة  اب   الَقب يَل
 ج

 

ــــــــــرَّاء ــــــــــه   َب َي ــــــــــيم  َجار  د  َوب ج  ــــــــــد   أ ش 
ــــــــــَود   ــــــــــي  وَكــــــــــَ اَك اَ س  ــــــــــد  ق ل  ي   َيز 
ـــــــــــيَّان   و، َفَجـــــــــــدُّ َ ا وَ ا س  ـــــــــــر   َعم 
ــــــــــر   ــــــــــَرا ا  اه م  ــــــــــي   ح  ع   وال ــــــــــَد ر ب 
ـــــــدَّ  ر  ع  ـــــــَدي  ـــــــن  ح  ـــــــي  َواب  ل  َق ـــــــد  ع   ةَق

ـــــــي ن   ـــــــَت   َأَبـــــــا َحص   ع ث َماَنـــــــا أ َواف 
ــــــــدَ  ــــــــَرن  َوَل ــــــــَ ل  َواك س  ــــــــن  ه   ه ، واب 

ــــــع د   ــــــى َس ــــــن  َرَم ــــــا اَوَم َس ــــــاَل ب     َفَن
ـــــــان   ـــــــة  َك َي ن  ـــــــَو ك  ـــــــن  َعـــــــد     َوه   واب 
ــــــــــــا ك َي ــــــــــــَ    ح  ــــــــــــاد  ب خ  َي ــــــــــــا ز   َأَب
َفـــــــَرد   َكـــــــيم  َوان  ـــــــن  ح  ـــــــ   ب  َزي   َكـــــــَ ا ر 
ـــــــر   ـــــــل يم  َكب   ـــــــاَن َس ـــــــن  َحيَّ ـــــــي اب   َوف
ـــــــــا ـــــــــن  ي ون َس ـــــــــان  َواب  َم ـــــــــد  النُّع   َبَوَل

ــــن  َســـــَلَمه  َوا  ــــد  الَخـــــال    ب  َتــــر  ب َعب   خ 
 

 
 

 
 

 
 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعد ،وأصحابه أجمعين

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
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ــــــــــــه ــــــــــــة بمعشــــــــــــر والعالي   و كني
 

 ................................... 
 ج

 ،اء بالتشديدالبر   :فتقول في أبي معشر اسمه ،اءالعالية بر  أبي ى بأبي معشر و ي من يكن  يعن
والذي يبري  ،اء بالتشديد، وهو من بري األعواد كالسهام مثال  البر   :وكذلك أبو العالية اسمه

ذين طت ه، وما عداهما فهو بالتخفيف، كالبراء بن عازب ونحوه، إذا ضب: براءاألقالم يقال له
بن البراء ، بشر اء فالباقي على الجادة بالتخفيف، البراءاء وأبو العالية البر  الثنين أبو معشر البر  ا

وال يوجد في  ،يعني هذا األصل في التسمية والبراء بن عازب وغيرهما كثير، ،معروربن 
عشر أبو م ال، ،بمعشر، لكن ال يلزم أن كل من كنى بمعشر اسمه البراء ين  التشديد إال من كُ 

فال  ،اء هو الذي ينطق بالتشديدهذا من القراء، وليس اسمه البراء لكن أبو معشر البر   ،الطبري 
 .بل هو بالتشديد ،وال يقال: أبو العالية البراء ،أبو معشر البراء :يقال

يعني  ،سموا بجارية ،ضبطه بالجيم وبالياء، فال يلتبس بحارثة ةبن قدامجارية  "وبجيم جاريه"
 ،ى حارثةمس، وال يستغرب أن ييعني حارثة هذا كثير فيهم ،وسموا جويرية ،جاريةسموا رجل 

 ؟!على المملوكة أو على الصغيرة من النساء لمٌ ى جارية التي هي عَ مس، لكن يويسمى حارث
أسماء، مباشرة  :وأبوه اسمه ،جويرية :بن أسماء، الولد اسمهأن يسمى جويرية وأغرب من ذلك 

 ،هذا هو وأبوه من النساء ،بن أسماء، لكتاب من الكتب جورية ملو صنفت فهرس لألعال
جعل واثلة بن األسقع مع النساء، ألننا رأينا من فهرس بعض الكتاب و  ؛يوضع في النساء

ا طيب من الطرائف التي ذكرها وذكرتها مرة ذكره ؟هذا يضعين أطيب جويرية بن أسماء 
ان لي جار رافضي يلعن طلحة كل قال: كذكر عن شخص  الجاحظ في كتاب الحيوان،

! طلحة ؟قال: أليس هو زوجة الزبير أتعرف طلحة هذا الذي تعلنه؟ :صباح ومساء، فقلت له
إذا وجد جارية يعني ف ،ن فيها تاء التأنيث؟ أللماذا ،بن عبيد هللا أحد العشرة المبشرين بالجنة

أو يسمى رجل باسم  مثال  رية يجو  :عن أن يقال ى رجل باسم جارية، فضال  مساستغرب أنه ي
بن األسقع في الخطأ المضحك، يعني واثلة ال يقع اإلنسان ، فتضبط مثل هذه األمور؛ لئأسماء

ال يقع طالب العلم هذا صنفوا في المؤتلف والمتخلف؛ لئمن أجل فيوضع في فهرس النساء، 
 .في مثل هذه األخطاء

 ؟وينص على البراء ؟حارثة عندنايعني لماذا ال ينص على  "ابن قدامة**  "وبجيم جاريه
 .فينص على ما خرج عن األصل ،هو الجادة ،؟ ألنه هو األصل...وينص على
 يزيد بن جارية. ** يزيد" "ك لك والد  

................................... 
 ج  ابــــــن العــــــ ء وابــــــن أبــــــي ســــــفيان

 ................قلي: وكـ لك ا سـود   
ــــــــــــ ــــــــــــرو فَج   ا و ا ســــــــــــيان دُّ عم

 

 نعم؟  ؟كذلك والد يزيد، يزيد بن ،عالءالألسود بن ا ""ك اك ا سود  ؟ معنى هذا الكالم ما
 . طالب:......



 
 

1011 
 

010
0 

 
0100 

 0100 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

 .كذلك والد يزيد جارية، فيكون يزيد بن جارية قدامة،بن ، جارية نعم هو عطف على ما تقدم
................................... 
 ج  ابــن العــ ء.........................

 ................قلي: وكـ لك ا سـود   
................................... 

 

 ، الباب واحد.بن جاريةو بن أبي سفيان عمر  ،ابن جارية، نعم وابن أبي سفيان
................................... 

 ج

 ..................فجــد  ا و ا ســيان 
 

 بهذا اللفظ جارية. ب وجاء بالجد،فجاء باالسم وجاء باأل
بل نادر،  ،يللق ؟لكن خازم بالخاء، يعني حازم بالمهملة مسمى به كثير "محمد بن خازم"

 .وكنيته أبو معاوية الضرير -وغيرهما ينوهو من رواة الصحيح-محمد بن خازم هذا اسمه 
 محمــــــــــد بــــــــــن خــــــــــازم   تهمــــــــــر  

 

 ................................... 
 ج

، يعني ال تهمل أوله من عنه أو ال تذكره بالمهملة التي هي الحاء بل ارو  ، تتركه يعني ال
 .فهو بالخاء المعجمة النقط،

 محمــــــــــد بــــــــــن خــــــــــازم   تهمــــــــــر  
 

ــــــــــ  ــــــــــد ربعــــــــــي ح   راا اهمــــــــــر  وال
 ج

، المنذري في تهذيب سنن أبي ، لكن ربعي بن حراش، حراش بالمهملةخراش الجادة ،حراش
، هذا خطأ من ش بالخاء المعجمة، ولم يوافق عليهمر ذكره ربعي قال: ابن خرا اود لمدا

 المنذري.
 محمــــــــــد بــــــــــن خــــــــــازم   تهمــــــــــر  

 

ــــــــــد ربعــــــــــي حــــــــــراا اهمــــــــــر     وال
 ج

عنه؟ أو أن أوله بالحاء المهملة، والمهلة يعني غير  اتركه ال تور  يعني  ؟هملا  ما معنى
 .والثاني أهمل فال تعجمه ،األول ال تهمل يعني أعجم ،المنقوطة

لقي...........................    بــــــــــي وكنيــــــــــةكــــــــــ ا حريــــــــــز الرح  قد ع 
  ج

 .أبو حريزحريز الرحبي و 
 .بجرير حريز يلتبس بماذا؟ "ة"وابن حدير عد

 ..............................وكنية
 

ــــــدير عــــــدة   ــــــن ح ــــــي واب ــــــد علق  ق
 

رير بج ؟ال يلتبس بمن؛ لئمنهم أخوان وغيرهما فالن ابن حدير ،ديريعني جاء فالن ابن حُ 
 ،، وهذا الناظم تبع فيه ابن الصالح، وكثير ممن ألف في المؤتلف والمختلف ما ذكروهاأيض  
نما ذكره تبع   ،-رحمه هللا-ال يلتبس حدير بجرير، ذكر الحافظ العراقي  :قالوا البن  اوا 

 .الصالح
................................... 

 ج   ضين أعجمه.....................ح  

 دير عدة...............وابن ح  ..... 
...................................   

  ؟بالجيم: إن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو لكن لو قيل ،الضاد ؟أعجم أي حرف منه
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 . طالب: ... الجادة الجادة بالثاني
 حرف. وخراش أول  خازم ،ال ما يلزم
  ؟......ر  يا شيخلكن هر ع  طالب: 

  .طالب:......
ساسان هو بالضاد  ، لكن حضين أبوصين، عمران بن حصيننعم أراد أن يفرق بينه وبين حُ 

 .المعجمة
ـــــــو ساســـــــاناح    ...................................    ضـــــــين أعجمـــــــه أب

 ج

وذاك الجادة بالصاد  ،ي هو الضادجام ثانيه الذبإع ،عجامفهو يختلف عن حصين باإل
 .حصين

ين...................   ...................................  وافت  أبا َحص 
صين صين هو فتح أوله، حُ لكن وجه االفتراق بينه وبين حُ  ،صينقد يلتبس بحُ  اهذا أيض  

 رقان فيتضين يجتمعان في التصغير، ويفصين وحُ فاالفتراق بين حُ  ،ضينالجادة مضموم كحُ 
 الصاد المهملة مع الضاد المعجمة.

ين...................   ...................................  وافت  أبا َحص 
 .حصين كبربالتصغير وهذا م اصين  صين في اإلهمال، ويختلف معه في أن حُ يجتمع مع حُ 

................................... 
 

 وافـــــــت  أبـــــــا َحصـــــــين أ  عثمانـــــــا 
 

 .صينعثمان هو أبو حَ 
ـــــــ  لده...............................و   ج  ان بـــــــن منقـــــــ  ومـــــــنكـــــــ اك حبَّ

 

وحفيده اسمه: حبان، ولد واسع حبان، حبان بن منقذ،  :كل من جاء من أوالده اسمه ينيع
 ابنه.

 ولده...............................  ج  كـــــــ اك حبـــــــان بـــــــن منقـــــــ  ومـــــــن
 

وقد  ،بن حبانمام المعروف ا، منهم اإلبان هذا كثيربان وح  كالهما بفتح الحاء، يلتبس بح  
بن ؟ الذي مضى في األلقاب ابن افهذا بالموحدة وذاك بالمثناة، فأبو الشيخ مثال   ،يلتبس بحيان

هذا َحبان بن منقذ، والجادة و  ،والمفسر األندلسي صاحب البحر المحيط أبو حيان ،حيان
بان، حبان  ح، و تمف احبان بن هالل أيض   "وابن ه ل"بن المنقذ ومن ولده بفتح الحاء، ح 

"مع ابن بن عطية، حبان  ابن عطية"** "واكسرن ، اكسر الحاء من ابن عطية "واكسرن"
 ا.وحبان بن موسى بالكسر أيض   ،بن موسى، حبان بن عطية بالكسرحبان  موسى"

................................... 
 

ــــــال ب ســــــا اومــــــن رمــــــى ســــــعد       فن
 سعد بن؟

 . طالب:......
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 .لكنه مرمي ،سعد بن أبي وقاص :قلنا اسعد مرمي وليس برامي، لو كان رامي   ،ال
................................... 

 

ــــــال ب ســــــا اومــــــن رمــــــى ســــــعد       فن
 ؟ هها ،قتله، في الخندق
 . طالب:......

  ؟من الذي رمى سعد ،إيه ،المرمي سعد ه؟ها
  هو يتكلم على الرامي يقول: ومن رمى سعد.طالب: 

لطيب رائحتها كما قالوا،  قة، قيل لها ذلكر  العَ ابن  ؟بان بنح   ؟اسمه ا؟نعم من الذي رمى سعد  
يعني بقتله  اقة، بفتح الراء، من رمى سعد يعني فقلته فنال بؤس  رَ بعضهم ابن العَ  وضبطه
لكن جاء في مقتل سعد بن عبادة أنه بال في جحر  ،شك أنه ينال البؤس ال ،جليال   اصحابي  

 :ت القصةا، وجاءلقي صريع  فأُ 
   رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده    نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

 .لمذكور هنا، وأما سعد بن معاذ فهو اهذا سعد بن عبادة
................................... 

 

ــــــال ب ســــــا اومــــــن رمــــــى ســــــعد       فن
 نعم؟ 

 . طالب:......
 .بانح   :اسمه

 . ..طالب:....
يلزم أن تكون األسماء هذه في  ألنه ال لكنه يأتي ذكره في األخبار؛ ،ليست له روايةإيه 

يعني إذا ورد ذكره وقد تأتي في المتون، فتحتاج إلى ضبط،  ،األسانيد، قد تأتي في األسانيد
 نعم؟  ،أثبتوه في سند أو متن
 . طالب:......

 بن المنقذ وأوالده. ومن ولده، َحبان 
 . .....طالب:.

 يقول؟  ماذا ؟عندك ما ،كلهم ...،وحبان ،حبان بن المنقذو  ،ولده يعني نسله، حبان بن واسع
 ....... طالب:

أنت اآلن تقرأ تدليس، له عالقة بالشرح،  حمد شاكر ماما هو بصحيح، أما في أحمد شاكر، 
ال بشرح المصنف؟ شرح المصنف أحمد شاكر ال   . عالقة له بهباأللفية وا 

 . :......طالب
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من ) القة، أحمد شاكر له مجموع أسماه:عفيه حتى األلفية الصف الجديد ما ألحمد شاكر 
له يد واضحة في كثير من المجاميع التي ظهرت  ترى ما اأحمد شاكر أيض  و  ،بعوطُ  (الروائع

اسمه باعتبار  والشيخ أحمد شاكر يضع ،لهم أخ اسمه علي يحقق ،باسمه مع أسم أخيه علي
ال و  ،اجع مراجعة خفيفةأنه ير  في هذه المجاميع التي حققها علي شاكر  اوجد أخطاء كبيرة جد  ا 

هذا صف  ،ي معك ذالذاألصل ما هو با اهذا أيض   ،ووضع اسم الشيخ معه، هذا من جهة
 ال لعلي وال ألحمد فيه نظر، ترويج، ترويج للكتب. ،جديد ذا

 . طالب:......
 من؟

 . طالب:......
 فيه؟  ما
 . ب:......طال

المعلق هذه الطبعة مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيع، هذا هو الذي حقق الشرح، 
ووضعوا األلفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون  اجديد   اشرح الحافظ العراقي، وهذا صفوها صف  

جون بضائعهم بهذا، وضع الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري، و بضائعهم، ير 
لشيخ أحمد شاكر، ال واآلن تباع باسم ا ،أحمد شاكر ال عالقة له بطبعات البخاري  الشيخو 

، بعض المطابع صوروا حمد شاكر بطباعات البخاري، لكن بعض المكتباتعالقة للشيخ أ
للشيخ أحمد شاكر في  للشيخ فيه أدنى نظر، وذكروا في مقدمتها مقاال   ليسالتي  طبعة الحلبي

 طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا كله تلبيس وترويج. :يات البخاري وقالواجريدة عن البخاري وروا
 . طالب:......

لكن الذي يظهر أنه من أجل ترويج البضاعة، من أجل  ،ها إال هللاما يعلم بلنيات ، اهللا أعلم
 ترويج. 

 . طالب:......
 هوال في ،يرور من أجل أن يغعليه وتعارفوا عليه ما في محظ ائو ور، تواطه محظهو ليس في

 نعم؟  ،وما فيه تزكية ،ورغير ما فيه محظ -السالمعليه الصالة و -ألن النبي  ؛تزكية
 . طالب:......

 ،ال عند العرب تشترك بعض األسماء بين الرجال والنساء، يسمى به الرجال ويسمى به النساء
 نعم؟.  ا،يكون مشترك  
 . طالب:......

 إيه. 
 . طالب:......
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 ؟من
 . .طالب:.....

ذين فينبه وجد خالف، أو يوجد ضبط ألحد في هألنه قد ي ة؛كلهم على الجاد ا،ومن رمى سعد  
الجادة إذا ضبط على على ه عليه، يحتاج على التنبيه ألنه قد ضبطه بعضهم بالفتح فنب   ؛عليه

 .فيحتاجون إلى التنبيه عليه ،غير الجادة
................................... 

 

ــــــى   ــــــال ب ســــــا اســــــعد  ومــــــن رم    فن
 .رمي هذا الصحابي الجليل وقتله ،شقاء
بيب    اعجم في ابن عبد الرحمن اخ 

 

 ................................... 
 ج

 ؟ ألن الجادة حبيب.عجمه: ا لماذا قال ،خبيب بن عبد الرحمن
للفظ وهذا ا ،يعني كان "وهو كنية كان"خبيب بن عبد الرحمن وخبيب بن عدي  "وابن عد "

"وهو كنية كان عبد هللا بن الزبير كنيته أبو خبيب،  ،كان كنية لعبد هللا بن الزبير، أبو خبيب
ر هذا الكنية فيما يعني هل ابن الزبير غي   : كان، كان كنية البن الزبير،قوله **  بن الزبير"

 .زبيرن كان هذه زائدة؟ وهو كنية البن ال: إبعد؟ تكنى بأبي خبيب ثم غيرها؟ أو يقال
 دني ماااااااان نصاااااااار الخبيبااااااااين قااااااااديَقاااااااا

 ج

 لااااااااااايس اإلماااااااااااام بالشاااااااااااحيح الملحاااااااااااد   
 ج

نعم؟ المقصود  ؟عبد الملك ؟عصره؟ الذي في والتحق بمن ،صرة ابن الزبيريعني تخلى عن نُ 
 كنية ابن الزبير كنيته أبو خبيب. أن هذه

كسر الراء وبالياء ب ،رياح يعني ليس رباح بالباء، وال بفتح الراء اسمه رياح "ورياح اكسر بيا"
 المثناة من تحت. 

 كيــــــــــــاأبــــــــــــا زيــــــــــــاد بخــــــــــــ    ح      ...................وريــاح اكســر بيــا
 ج

 يعني يختلفون فيه، هل هو بالمثناة أو ؟هل هو رياح أبو زياد أو رباح ،حكي فيه الخالف
 ؟هل هو بكسر الراء أو بفتحها ؟الموحدةب

نه جاء على لغة ربيعة، يعني اقتضاها النظم، اكسر رياح مفعول به مقدم، لك "ورياح اكسر"
ال األصل رياح    .اكسر اوا 

ــا  كيــــــــــــاأبــــــــــــا زيــــــــــــاد بخــــــــــــ    ح      ..........................اكســر بي
 ج

 يعني حكي في اسمه.
 األصل َحكيم، حكيم بن حزام. "اكيم  "واضمم ح  

كي  في ابن عبد هللا قد  م اواضمم ح 
 

 ................................... 
 ج

ن جوز بعضهم األمرين: قط، يعني اضبطه بالضم، يعني فقط، يعني كأنه قال ، وَذكر وا 
 .على حد سواء، وبعضهم وضعه في موضعين موضع بالضم، وموضع بالفتحفيه  الخالف
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كي  في ابن عبد هللا قد  م اواضمم ح 
 

 ................................... 
 ج

 .يعني فقط حسب
 ك ا رزي  بن حكيم................   ...................................

 .مثله مضموم الحاء مصغر
 كـــــــ ا رزيـــــــ  بـــــــن حكـــــــيم وانفـــــــرد  ...................................

 ج

يعني ما سمي  ؟انفرد ما معنى "وانفرد ** زييد بن الصلي"تصغير زيد  "وانفرد ** زييد"
ال من األفراد؟ نعم  يعني؟ ما سمي غيره هها ؟غيره من المنفردات والوحدان؟ من المنفردات وا 

ن المنفردات والوحدان الذي لم يرو  عنهم إال راٍو واحد، يعني نفرق بين وليس م ،من أفراد العلم
 هذا وهذا.

................................... 
 زييــــد بــــن الصــــلي واضــــمم  واكســــر  

 

 فرد.............................وان 
 ج  ...................................

 ييد، نعم.زُ  اييد، الجادة في التصغير أن يكون مضموم  ييد، وزُ ز   واضمم واكسر  
ـــــــ  .....................واضمم  واكسر   ـــــــن حي  ـــــــي اب ـــــــر  وف  ج  ان ســـــــليم كب

ال سليم؟ وفي ابن حيان يعني المقصود من إيراده حَ   يان وا 
 سليم. طالب: 
 .عم، أما حيان انتهى، انتهى الكالم فيهسليم ن

" -سليم بن حيان- "وفي ابن حيان سليم  ليم بالتصغير.والجادة سُ  كبر 
ــــــ  بولــد النعمــان.......................  ج  ري  أحمــــــد إ تســــــاوابـــــن أبــــــي س 

 

 النعمان بن ُسريج.
في الضبط  فصار مثله ،ريحئتسا بالنعمان بن سُ إأحمد بن أبي سريج  ري ""وابن أبي س  

في ابن سريج من  ا، وهذا يلتبس كثير  ، ليس بشريحبالسين، ليس بالشين، وبالجيم وليس بالحاء
ريجية أئمة الشافعية بشريح وابن شريح، تجد بعض الناس يسمع ابن سريج، المسألة الس  

هون على سريج بنيح الجادة شريح أكثر من سريج، فيمعروفة، فمن أجل أال يلتبس سريج وشر 
 . ينبهون على شريحوال

 ...................................  ج  وابـــــن أبــــــي ســــــري  أحمــــــد إ تســــــا
 

كثير  اسريج بن يونس، يلتبس أيض   "وابن يونسا"بن النعمان سريج  "بولد النعمان"يعني اقتدى 
خي، يلتبس رْ جي والطبعة الكَ رَ وى شيخ اإلسالم في مواضع جاء النقل عن الكَ اهذا حتى في فت

هذا بهذا، الكنية تختلف والمذهب يختلف، الكرخي من الحنفية والكرجي من الشافعية، ولذلك 
الشافعية مع الحنفية المسألة التي نقلت عن الكرجي هذا، فإذا صحفت فيه تجد مما يختلف 
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 ،نسيت موضعهلكن وى شيخ اإلسالم اوهذا موجود في فت ،وقع اللبس ،إلى الكرخي وقع اللبس
 مور تحتاج إلى انتباه. فمثل هذا األ

................................... 
ـــــن ســـــل   ـــــع القبيلـــــة اب ـــــرو م  مهعم

 

 ........................وابن يونسا 
...................................   

وهو ابن  ،إمام قومه ،وعمرو بن سلمة اإلمام ،قبيلةالهذه  مة دياركم تكتب آثاركم((ل  ))بني سَ 
 لالم، ومضى في النسبة إليهم َسَلمي.مة بكسر اسبع سنين، سل  ست أو 

ـــــن ســـــل   ـــــع القبيلـــــة اب ـــــرو م  مهعم
 

 ...................................   
 كما هو الجادة.مة وليس بسلَ  ،يعني بكسر الالم

................................... 
 ج

ـــــن ســـــلَ   ـــــد الخـــــال  ب ـــــر بعب  مهواخت
 

 .وسلمة هو األصل هو الجادة ،مةمة بالفتح، وليس سل  لق والده ابن سلَ يعني رجح أن عبد الخا
ـــــن ســـــل   ـــــع القبيلـــــة اب ـــــرو م  مهعم

 ج

ـــــن ســـــلَ   ـــــد الخـــــال  ب ـــــر بعب  مهواخت
 

بن  ورها مثل عمر سكعبد الخالق أنه بفتح الالم ال ب يعني اختر من قولي العلماء في والد
 أعلم.  سلمة إمام قومه، وهو طفل صغير وقصته في الصحيح، وهللا

 ه أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصحب ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44)الحافظ العراقيشرح ألفية 
 تابع: المؤتلف والمختلف

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وصحبه أجمعين.

 :في باب -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 الم تلف والمختلف

َمان ي ـــــــــل  ر  َكـــــــــَ ا السَّ  َوال ـــــــــد  َعـــــــــام 
ـــــــــــــــــــر   ـــــــــــــــــــَدة  م َكبَّ ـــــــــــــــــــم  َعب ي  لُّه   ك 
ـــــــــــد   ـــــــــــا م َحمَّ ـــــــــــاَدَة أَب ـــــــــــَت   َعَب  َواف 
ـــــــــــَده    وَعـــــــــــام ر  َبَجالـــــــــــة  بـــــــــــن  َعب 
ــــــــــن  َخال ــــــــــد   ــــــــــر  َواب  ــــــــــر  الَقب ي  َقي   ع 
ل  ــــــــــي لــــــــــيُّ َ  ا  ب  ــــــــــم  َكــــــــــَ ا اَ ي   َله 

ـــــزَّار   ـــــن   اَب ـــــبَّاح  َحَس ـــــَن َص ـــــب  اب  س   ان 
ــــــــالنُّون   ــــــــال م   ب ــــــــد   اَس ــــــــَد الَواح   َوَعب 
ز     ــــــــوَّ ــــــــل ي   َوالتَّ ــــــــن  الصَّ ــــــــد  ب  م َحمَّ

د  َوب َحـــــا ي  ـــــا   َســـــع  : َعبَّ َنـــــي ن   ف ـــــي اث 
ــــ ي  زَام  ــــب  ح  س  ــــا اَوان  َم ه  ــــن  أ ب  ــــَوى َم  س 

ــــي ــــ   وف  َجــــار   َفَق  النََّســــب   َوَســــع د  ال 
 

 
 

 
 

َيان   ــــــــــف  ــــــــــد  س  ــــــــــد  َوَوَل َمي  ــــــــــن  ح   َواب 
ـــــــــدَ  ن  ـــــــــد  ع  َبي  ـــــــــن  ع  ـــــــــبَّر  َلك   ه م  م َص

ــــــاد   َب ــــــي    ع  ــــــا َق ــــــم م  َأَب ــــــر د   اَواض   َأف 
ــــــــَده   ون  َقيَّ ــــــــك  ــــــــو  ب السُّ ــــــــر  َوَبع   ك 
ـــــــد   ـــــــا   َواق  ـــــــى َوَق َي ـــــــو َيح  ـــــــَ ا أب   َك

َباَن َوالــــرَّا َعـــــر   َقــــاَل: ســــَوى َشـــــي   َفاج 
ــــــ َشــــــام  َخَلف  ــــــَن ه  ــــــَبن  اَواب  س   ، ث ــــــمَّ ان 

ي   ــــــر   َيــــــر د   اوَمال ــــــَك بــــــَن اَ و    َنص 
ـــــ م  َيـــــأ ت يَوف  ـــــي  ـــــر    َضـــــمُّ ج  َري   ي الج 

ـــر  بـــن   ـــن  ب ش  َيـــى ب  ـــر   ف ت َحـــا َيح  ي   الَحر 
َمـــــــــــــا َحـــــــــــــار ث يُّ َله  َتَلف وا َوال  ـــــــــــــاخ   َف

ـــــ ـــــَو م ط َلق  ـــــَدان  َوه  م   اَهم  ـــــد  ـــــب   اق   َغَل
 ج
 

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 معين،وأصحابه أج

 أما بعد:
في باب المؤتلف  -رحمة هللا عليه-الحافظ العراقي  -تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
 :-رحمه هللا-والمختلف، قال 
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 ميــــــــــد وولــــــــــد ســــــــــفيان  وابــــــــــن ح      والـــــــــد عـــــــــامر كـــــــــ ا الســـــــــلماني
 ج
 

 يعني الجادة بالتصغير ُعبيدة، فأبو عبيدة ومن على شاكلته هو ، َعبيدة،بيدة مكبركلهم عَ 
اني َعبيدة بن عمرو لمَ فقيل: َعبيدة، فعامر بن َعبيدة، والسَّ  االجادة بالتصغير، جاء مكبر  

السلماني، وَعبيدة بن حميد، وسفيان بن َعبيدة كلهم بالتكبير، كلهم عبيدة مكبر، ومن عداهم 
 .بالتصغير على الجادة، ُعبيدة

 كلهـــــــــــــــــــم َعبيـــــــــــــــــــدة مكبـــــــــــــــــــر  
 

ـــــــــدهم مصـــــــــبر    ـــــــــد عن ـــــــــن ع بي  لك
 

شعراء جاء َعبيد، عبيد بن كله مصغر بدون تاء، جاء في غير الرواة من ال يعني عبيد
 .وغيره من الشعراء، لكن من الرواة األبرص

................................... 
 

ـــــــــدهم مصـــــــــبر    ـــــــــد عن ـــــــــن ع بي  لك
 

بدون يعني كله ما في َعبيد في الرواة، إنما فيهم َعبيدة، وفيهم ُعبيدة وهو األصل، وفيهم ُعبيد 
 تاء التأنيث.
 قال بعد ذلك:
 بـــــــــــادة أبـــــــــــا محمـــــــــــد  وافـــــــــــت  عَ 

 ج

 أفــــــرد   ابــــــاد  واضــــــمم أبــــــا قــــــي  ع   
 

بادة أبو محمد جاء على خالف األصل، واألصل ُعبادة، األصل ُعبادة، مثل عبادة بن فعَ 
 الصامت، وغيره كثير، لكن َعبادة بالفتح هذا نادر كأبي محمد الذي نص عليه المؤلف.

 أبـــــــــــا محمـــــــــــد   بـــــــــــادةوافـــــــــــت  عَ 
 ج

 أفــــــرد   ابــــــاد  واضــــــمم أبــــــا قــــــي  ع   
 

يعني َعبادة وُعباد، َعبادة خالف األصل،  "ا"واضمم أبا قي  ع باد   ُعباد، قيس بن ُعباد
 فاألصل ُعبادة كعبادة بن الصامت، وجاء أبو محمد هذا على خالف األصل فقيل: َعبادة.

هذه أسماء نوادر تلتبس بما  "أفرد  " بادُعباد بن قيس، أو قيس بن عُ  "اباد  واضمم أبا قي  ع  "
يختلف معها في النطق، ولذا قيل: المؤتلف والمختلف، فمن ضبط هذه األفراد، وهذه األسماء 

ص على أنها على خالف الجادة، بعض األسماء يختلف فيها، لكن اإلنسان إذا ضبط التي نُ 
 ما عداه على خالف األصل. الغلط بإذن هللا؛ ألنمن ص عليها، يأمن هذه األسماء التي نُ 

 هدَ َبـــــــــــوعـــــــــــامر بجالـــــــــــة بـــــــــــن عَ 
 

 ................................... 
 

عامر بن  ؟معنى هذا؟ ابن عبدة، عامر بن عبدة بجالة بن عبدة، هاه ما ةدبَ عامر بجالة بن عَ 
 .عبدة وبجالة بن عبدة

................................... 
 ج

ــــــــده  ــــــــو بالســــــــكون قي ــــــــر وبع  ك
 

فمن  "وبعو بالسكون قيده"التحريك، والسكون من باب التخفيف ، يكون األصل يكون عْبدة
فينسب إليها  ،قيل القبيلةيعني عُ  قير القبير""ع   ،حركه بناء على األصل، ومن سكنه فقد خفف

 فأنت تقول: الضعفاء لمن؟ للُعقيلي.قيلي، فيقال: العُ 
ــــــــــد  ع   ــــــــــن خال ــــــــــر واب ــــــــــر القبي  قي

 ج

 ................................... 
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 .قيلعُ  :قيل بن خالد من رواة الكتب الستة اسمهعُ 
   ك ا أبو يحيى......................  ج  .........................وابـــن خالـــد  

وغيره، هؤالء هم على الجادة، وأما  قيل، كعقيل بن أبي طالبومن عداه عَ  ،قيلاسمه عُ  اأيض  
قيل بن قيلي، وعُ قيل، والنسبة إليها عُ عيل، فالقبيلة يقال لها: عُ تصغير فُ ص عليه فإنهم بالمن نُ 
يل، كذا أبو يحيى قَ عُ  :من رواة الكتب، وابن خالد اسمه ،هو معروف من ثقات الرواةو خالد 
 قيل ومن عداهم فإنه يقال له: عقيل، كعقيل بن أبي طالب.عُ  :اسمه اأيض  

 طالب: عبد هللا بن محمد بن عقير.
 نعم وعبد هللا بن محمد بن عقيل من الرواة المتوسطين يعني في حفظه شيء.إي 

يعني لجميع الرواة في الكتب الثالثة التي سبق النص عليها، وهي  ** لهم" واقد   "وقا   
وافد بالفاء، يعني سمي  :واقد، وليس فيهم من اسمه :الصحيحان والموطأ، كل من جاء اسمه

 د، إنما فيها واقد.ا فيها وافبوافد، لكن الكتب الثالثة م
 لــــــــــيلهــــــــــم كــــــــــ ا ا يلــــــــــي   ا ب  

 

 ................................... 
 

بلي التي هي بضم الهمز ال األُ  ،يلي، األيلي بفتح الهمز، وتسكين الياءيونس بن يزيد األَ 
 ني بباء موحدة مضمومة بعد الهمزة. والثابعد الهمزة، األول بمثناة ساكنة والباء، 

 قــــال: ســــوى شــــيبان والــــراء فاجعــــر    ج  ...................................
 ج

 قال: من القائل؟ 
 طالب: ابن الص ح.

 .نعم
 أريااااااااااااد إال اباااااااااااان الصااااااااااااالح مبهمااااااااااااا  ج  كقاااااااال أو أطلقااااااات لفاااااااظ الشااااااايخ ماااااااا

 
 ج

 فيه شيبان؟ مافيه؟  ماقال: سوى شيبان، شيبان 
 ....طالب:....

 هاه؟
 ....طالب:....
 قال: سوى شيبان..................  ج  ...........ك ا ا يلي   ا بلي.....

 

 سوى شيبان؟ م؟قال في الشرح عندك ماذا
 طالب: يصير ا بلي.

 هاه؟
 ....طالب:....

 فيه؟ ما
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 ....طالب:....
لهم، يعني  يعني يريد أن يجعل القاعدة األيلي، وخرج عنها األبلي شيبان كأنه قال: وقاف واقد  

بلي إال في شيبان الذي خرج عن لهم، ولم يرد األُ  اصحاب الكتب الثالثة، كذا األيلي أيض  أل
 .األصل

هن كالخباز والنجار والبزاز والبزار هذه نسب إلى فعال في الم   انسب" ا"والراء فاجعر  * بزار  
 هن، ليست إلى قبائل وال إلى بلدان.م  

ـــــزار   ـــــن صـــــباح حســـــن اب ــــــن هشــــــام خل    انســـــب اب ــــــواب ــــــم انســــــبن اف   ث
 ج
 

إلى آخره، يعني هذان المنصوص عليهما حسن بن الصباح البزار، الحسن بن الصباح البزار 
بالراء، وصاحب المسند بالراء البزار، لكن ما يذكر صاحب  ابالراء، وابن هشام البزار أيض  

يرها من لماذا؟ ألنه ليست له رواية في الكتب الثالثة المنصوصة عليها، وال في غ ،المسند
ن كان إمام   ،الكتب الستة، نعم "وابن  ، ومعلل مشهور يعني إماموله كتاب معروف ا،ومحدث   اوا 

 خلف بن هشام البزار، وما عدا ذلك فهو بزايين بزاز يقال له: البزاز. "اهشام خلف  
 "ابن * بالنون سالم  "ثم انس   صري يلتبس بالبصري بالنون النَّ  "ابن * بالنون سالم  "ثم انس  

 .النصري، وعبد الواحد كذلك النصري  ابن بالنون سالم  ويقال له: مولى النصريين، انسُ 
................................... 

 ج

 يــــــرد اومالــــــك بــــــن ا و  نصــــــري   
 

، وله رواية، اسالم مولى لمالك بن األوس النصري، هو باعتبار الوالء نصري، يقال له أيض  
ا النصري،  س كذلكمالك بن األو  اوأيض   وما عدا ذلك يقال له: البصري، وعبد الواحد أيض 

نضر الغالب أنه بالمهملة وبدون نسبة نصر وال ،نعم ؟ النضري وهل في احتمال ثالث؟ نعم
فهو معجم، وكل ما  (ألا)، وبعضهم يقول: هذا كلي، كل ما جاء ب(ألا)وبالمعجمة ب (أل)بدون 

 صر، واآلخر يقال له: النضر.فهو مهمل، نَ  (أل)جاء بدون 
................................... 
ــــــــن الصــــــــلي ــــــــد ب ــــــــوز  محم  والت

 

 يــــــرد اومالــــــك بــــــن ا و  نصــــــري   
................................... 

 

 .التوزي يلتبس بالثوري الصورة واحدة
ــــــــ ــــــــن الصــــــــليوز  والتَّ ــــــــد ب    محم

 

 ................................... 
 

ضم جيم   -التصغيرب-   رير  "وفي الج  ومن عداه يقال له: الثوري، يعني في الرواة،  يعني
 يأتي".

................................... 
 في اثنين..........................

 

 وفـــــي الجريـــــر  ضـــــم جـــــيم يـــــأتي 
...................................   



 
 

1013 
 

012
3 

 
0123 

 0123 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ريري، ومن عداهم بالحاء ريري وسعيد الجُ عباس الجُ  "في اثنين عبا  سعيد" يعني من الرواة
ريري، لكن الُجريري بضم الجيم رير بن عبد هللا فيقال: الجَ ريري، وقد ينسب إلى جَ يقال له: الحَ 
 .عباس وسعيد :في اثنين هما

 ..............................وبحا
ـــــن ب     ج ـــــى ب ـــــر  فتحـــــايحي  شـــــر الحري

 

 .الحاء مفتوحةهناك الجريري ضم جيم، وهنا 
 ..............................وبحا

ـــــن ب     ج ـــــى ب ـــــر  فتحـــــايحي  شـــــر الحري
 

وفي ضم الجيم وفتح الحاء  ،ريري في إعجام الجيم وا همالها، حاءهو يختلف الُجريري مع الحَ 
ريري، ، والجريري نسبة إلى جرير بن عبد هللا البجلي يختلف مع الحريري ويختلف مع الجُ اأيض  

بالجيم  الحريري أن هذا ريري بالضم، ويختلف معريري في فتح الجيم، والجُ مع الجُ  يختلف
 وهذاك بالحاء المهملة. ،المعجمة

لها ال مهملة وال معجمة،  الحاء يقولون لها: مهملة، والخاء معجمة، والجيم ال يقال
 خاء ما تلتبس.بالجيم قد تلتبس بالميم، لكنها مع الحاء وال :كتابته إذا قالوالماذا؟.....

 طالب: تنحدر.
 كيف؟

 طالب: تكون تحي.
ال معجمة، لكن إذا كتبت بالجيم  :الزم تقول ،ال، إذا قيل: بالحاء أن بالخاء التبس مهملة وا 

لكن  ،خالص ما تلتبس ال بالحاء وال بالخاء، الخشية أن تلتبس بالميم، الجيم قد تلتبس بالميم
 بالجيم. ا: معجمة، يكتفون برسمها: لهما أراهم ينصون على الجيم يقولون 

ــــ ــــب ح  وانس  ــــا ازامي   ســــوى مــــن أبهم
 ج

 فاختلفوا........................... 
 

 .يعني االلتباس بين الحزامي والحرامي ،راميزامي بالحَ يعني هل تلتبس الح  
ــــ ــــا اوانســــب حزامي   ســــوى مــــن أبهم

 ج

 ................................... 
 

رامي؟ هذا اختلفوا فيه، اختلفوا زامي أو الحَ صحيح فالن ابن فالن مبهم، الح  يعني جاء في ال
 .زاميكر اسمه فهو ح  فيه، أما من ذُ 
ــــوانســــب ح   ــــا ازامي   ســــوى مــــن أبهم

 ج

 فاختلفوا........................... 
 

داهم زامي أو الحرامي اختلفوا فيه، ومن عفالن ابن فالن الح   من أبهم يعني جاء في متن خبرٍ 
 زامي.فهو بالزاي، الح  
 .ن؟ للشيخين، يعني ما جاء فيهما فهو الحارثييعني لمَ  "الحارثي لهما"

 وسعد الجار  فق .................
 

 ................................... 
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لعمر، سعد الجاري، سعد  ذا جاء ذكره في الموطأ، وهو مول ىإال سعد الجاري، وه هما في
، موضع الجار ما هو بالجار بالتخفيف: الجاري؟ نسبة إلى الجار، ، لماذا قيل لهالجاري فقط

 قال عندك؟ وا، ماذاعلى ما قال أو مرفأ السفينة
 طالب: مرفأ السفينة.

المدينة لها ساحل؟ وبعضهم قال: موضع  "بساحر المدينة المنورة"نعم مرفأ السفينة، يقول: 
 ينة لها ساحل؟ كم تبعد عن البحر المدينة؟بالمدينة، يعني بساحل المدينة، المد

 طالب: ما ة وخمسين.
ال لو مشى الخط اأقل، يعني عن ساحل ينبع يمكن مائتين تقريب   ،ال، ال ، نعم قلصار أهذا ، وا 

ولذلك يقال:  ؛لد عليه على ثبجه ابن دقيق العيدلد على ثبجه ساحل ينبع وُ ينبع فيها ساحل، ووُ 
 لد على ثبج البحر بساحل ينبع.يكتبها بقلمه، وُ ابن دقيق العيد الثبجي و 

 إن كانت الصورة متقاربة لكن سعدٌ  ..،لكن بينهما ،الجاري قد يلتبس بالحارثي "وسعد الجار "
على  -بإذن هللا-فقط هذا جاء ذكره في الموطأ وفي الصحيحين الحارثي، يعني ما يلتبس هذا 

 تخرج عن القاعدة.طالب العلم الذي يضبط مثل هذه األسماء التي 
ـــــهَ     وســــعد الجــــار  فقــــ  وفــــي النســــب ـــــدم   امـــــدان وهـــــو مطلق   غلـــــب اق 

 ج

يقال: فالن  ،همدان ،النسبة إلى همدان هذه القبيلة ،داني والهمذانيان تجد الهمْ ذَ مَ دان وهَ همْ 
 .الهمداني، والنسبة إلى البلد همذان يقال: الهمذاني

ـــــ    سـب........................وفي النَّ  ـــــدم   اهمـــــدان وهـــــو مطلق   غلـــــب اق 
 ج

دان، وفي المتأخرين الغالب النسبة إلى البلد، يعني في المتقدمين الغالب النسبة إلى القبيلة همْ 
لماذا؟ ألنها لم تكن فتحت، يعني ال يوجد في الصحابة   يوجد في المتقدمين همذاني،يعني ال

ال  ؟ين يوجد همدانيلكن يوجد همداني، لكن في المتأخر  ،والتابعين همذاني استمرت النسبة وا 
ما استمرت؟ نعم استمرت؛ ألنها قبيلة، قبيلة باقية ما انقرضت فتستمر النسبة، لكن األكثر 
 ؛والغالب في المتأخرين االنتساب إلى األوطان، وأما بالنسبة للمتقدمين فاالنتساب إلى القبائل

ة االنتساب إلى همدان القبيلة في ويوجد ولكن بقل ،ولذا ال يوجد همذاني في المتقدمين
 .المتأخرين

ـــــ    ........................وفي النسـب ـــــدم   اهمـــــدان وهـــــو مطلق   غلـــــب اق 
 ج

ف في تاريخ همذان حصل له شيء من الخلط، حيث أدخل بعض من انتسب إلى ومن أل  
داني القبيلة في تاريخ همذان، والسبب في ذلك قرب الرسم، قرب الكلمتين في الرسم، هم

وهذا خطأ، أو يقول: الهْمذاني فهذا خطأ،  ، وبعضهم ينطق فيقول: الهَمَدانيوهمذاني متقاربان
لكنه كثر  ،والبلد محرك، يعني قالوا: ليس في الصحابة همذاني وال في التابعين ،فالقبيلة ساكنة

 على هذه البلدة. افيمن بعدهم انتساب  
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؟ شهردار بن دار أو شهرويه، شهر الفردوس الذي ألف في تاريخ همذان هو الديلمي صاحب
 ألن المؤلف أخطأ، قلب ترى. ؟شهردار ابن شهرويه شهرويه، أو العكس

 ....طالب:....
مسند  :ف الفردوس بدون أسانيد، ثم جاء الولد فأسند أحاديث والده فسماهنعم؛ ألن األب أل  

 الفردوس.
 ....طالب:....
 ينسب إليه.
 ....طالب:....
أن األصل صار هو الفرع، الفرع الذي هو من تأليف االبن صار هو األصل؛  هو اإلشكال

ألن األصل في عرف المحدثين الكتاب الذي تخرج فيه األحاديث باألسانيد، صار األصل هو 
باعتبار أن األصل بدون أسانيد فهو حينئٍذ كتاب فرعي ال  ،والفرع أصل ،الفرع، األصل فرع

 ديث لألصل والفرع الذي يخرج منه.على حد تعريف أهل الح ،أصلي
 ؟هاه ...ونظيره

 ....طالب:....
 ؟نظيره ماذا
 ....طالب:....

 .هات
 ....طالب:....

، والفرع الذي تذكر فيه هذا أصل يعني عندهم األصل الكتاب الذي فيه األحاديث باألسانيد
عريفهم فرع ا في األصل صار على حد تاألحاديث بدون أسانيد، تأليف األب الذي هو األصل 

تأليف االبن الذي ذكرت فيه األسانيد أصل تخرج منه األحاديث ويحكم على  والعكس
الفائدة من التخريج منه؟ ما نستفيد من  ماأسانيدها؛ ألن فيها أسانيد، أما ما ال إسناد فيه 

يهقي عب اإليمان للبليمي هذا ما فيه أسانيد، وشُ التخريج منه، والمنهاج في شعب اإليمان للحَ 
 فيه أسانيد مع أن الحليمي متقدم على البيهقي فصار المتأخر هو األصل، والمتقدم هو الفرع.

 ....طالب:....
 كيف؟

 ....طالب:....
ابن اآلن المطبوع تأليف األب الذي بدون أسانيد، وعليه تعليقات البن حجر وأحكام وكذا، 

 له تسديد القوس، نعم.حجر 
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 .طالب: بالنسبة للبصر  
 السخاوي  ري مضبوط بالحركات الثالث، مثلث الباء، واألصح منها الفتح، واضطربالبص

وبعض أظن صاحب فتح الباقي زكريا األنصاري، وصححوا الكسر في موضع، مع أنهم 
 صححوا الفتح في مواضع.

 ....طالب:....
، ومع كلهم تتابعوا على هذا والصواب الفتح، األشهر، يعني وينطق بالثالث، هو مثلث الباء

 .وهللا أعلمحها الفتح، ذلك أص
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 شرح ألفية الحافظ العراقي 
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           
 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي ) شرح ألفية
 اْلُمتَّف ُق َواْلُمْفَتر قُ 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  وصحبه أجمعين.

 واإلكرام.اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  ا الج ل 
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 

َتر      ال م تَّف    َوال م ف 
ــــــــــــــــر    َولَ  َت ــــــــــــــــ   ال م ف  ــــــــــــــــم  ال م تَّف   ه 

ة   ـــــــــــــــــــدَّ َيات ه  ل ع  ـــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــن  م َس  َلك 
ه   ــــــــــــر  َوَجــــــــــــدُّ َف ــــــــــــن  َجع  َمــــــــــــد  ب   َوَأح 
راَنـــــــــــا م  ــــــــــو  ع  ني  َأب  ــــــــــم  الَجــــــــــو   َوَله 
ــــــــــــد  هللا   ــــــــــــن  َعب  ــــــــــــد  ب  ــــــــــــَ ا م َحمَّ  َك

ــــــو  بَ  ــــــمَّ َأب  ــــــم  ث  ــــــاا  َله  ــــــن  َعيَّ ــــــر  ب   ك 
ـــــــــــــــــــم   لُّه  َبَعـــــــــــــــــــة  ك   َوَصـــــــــــــــــــال    َأر 

ـــــه  َمـــــا ن  ـــــك ر   َوم  ـــــم  َفَقـــــ   َوي ش   ف ـــــي اس 
ب   ـــــن  َحـــــر   َعـــــار م  َقـــــد   و  أَفـــــ  ن  َيـــــك  اب 

ـــــــــــــــان   َ ك ي   َأو  َعفَّ ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــن  التَّب   َع
ععععععععععب  كععععععععععال  ن ف ي ن ععععععععععه  م ععععععععععا يف  ن س   و م 

 ج

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــ    ـــــــــــــه  م تَّف  ـــــــــــــه  َوَخطُّ ظ  ـــــــــــــا َلف   َم
ــــــــتَّة   ــــــــر  س  َمــــــــَد ال َخل ي  ــــــــن  أح  ــــــــَو اب   َنح 
ه   ـــــــــــــدُّ ـــــــــــــة  َتع  َبَع ـــــــــــــم  َأر  ـــــــــــــَدان  ه   َحم 
ــــــــــــَداَنا  ــــــــــــن  َبب  ــــــــــــر  م  ــــــــــــان  وا خ  َن  اث 
ـــــــــت َباه   َصـــــــــار    و  اش  ـــــــــَن اَ ن   ه َمـــــــــا م 
ـــــــــــــم   ـــــــــــــوا َمَحلَّه   َثَ َثـــــــــــــة  َقـــــــــــــد  َبيَّن 

ـــــــــي َصـــــــــال     ـــــــــن  أب ـــــــــا اب  َب ـــــــــم   أت    ه 
ـــــــــــا ي ه   ـــــــــــاد  إَ ا َم ـــــــــــو  َحمَّ  َمـــــــــــر  َكَنح 

ــــــــــد  َأو  َوَرد  أَ  ـــــــــن  َزي  ـــــــــَو اب   ط َلَقـــــــــه  َفه 
ــــــــــان ي ــــــــــَ اَك الثَّ ــــــــــال  َف َه ن  ــــــــــن  م   َأو  اب 

بىا  و  أق ب ععععععععي لى  ه  ععععععععف   تليععععععععا وأم ععععععععذ   ص 
 

نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 وأصحابه أجمعين،

 أما بعد:
من الباب الذي  افي باب المتفق والمفترق، وهو قريب جد   -لىتعا رحمه هللا-فيقول الناظم 

المؤتلف والمختلف، الفرق بينهما أنه في الباب السابق الصورة والرسم متقارب، لكن  :قبله



 
 

1019 
 

012
9 

 
0129 

 0129 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

النطق مختلف، وهنا اللفظ والنطق متحد، متفق، لكن ما يطلق عليه هذا اللفظ يختلف عما 
في تعريف هذا الباب  ا، لو قال قائل: أنا ال أجد فرق  حروفاليطلق عليه اللفظ المتفق معه في 

عن تعريف الذي قبله، ولو وضعت العنوان هذا هناك، والعنوان ذاك هنا؛ ألن المسألة مجرد 
اصطالح، يعني هل تساعد اللغة على التفريق بين البابين، يعني حقيقة الباب األول تختلف 

 هناك يقول: -يفالتعار -عن حقيقة الباب الثاني، لكن الحدود 
 ابماااااااا صاااااااورته مؤتلاااااااف خط ااااااا واعااااااانَ 

 

 ................................... 
 

ا صورته مؤتلف خط ا، حم اد حم ادوهنا أي صورة مؤتلفة، ولكن لفظه هناك مختلف، وهنا  ض 
لفظه وخطه واحد، خطه ولفظه واحد، لكن الحقائق التي يطلق عليها هذا اللفظ غير الحقيقة 

معليها  التي يطلق  الرسم واحد. مثال   اللفظ الثاني، يعني سالم وسالَّ
 النط  مختلف.و طالب: 

 ؟والنطق مختلف، والحقائق
 طالب: تختلف.

م فتكون الذات مختلفة بال شك، لكن عند من يجو   ز اللفظين على ذات واحدة سالم وسال 
 واحدة.

 طالب: يدخر عليه الباب ا ول.
 م وسالم يخفف ويشدد.و شخص يطلق عليه سال  أ كيف؟ سالم وسالم واحد مثال  

 طالب: ندرجه في الباب ه ا يا شيخ 
 ...الباب األخير. لكن.

 طالب: هناك يختلف النط  يا شيخ.
 يختلف. ،هذا مسمياته لواحد ،مسمياته لعدة

أقول: التفريق بين البابين دعونا من المباحث المدرجة تحت البابين مختلفة بال شك، لكن 
إلى ...وقلنا لهم: المؤتلف والمختلف ما لفظه وخطه ،لو جئنا بالمؤتلف والمختلف العناوين

 :وقال ،آخره، يعني اللغة تساعد على التفريق أو نقول: هو مجرد اصطالح؟ لكن لو جاء واحد
 أصنف في المصطلح وأضع هذا العنوان هناك والعنوان ذاك هنا. أنا

  ....طالب:....
الح، أنا أريد أن ننظر بدقة بين اللفظين، بين الترجمتين، هل يقول: ال مشاحة في االصط

إذا قيل: حماد في  ؟اد بن زيدبن سلمة وحم  ا اد مثال  يمكن أن يطلق على الباب األخير حم  
موضع، وقيل: حماد في موضع آخر، هذا يختلف عن هذا، هذا يراد به ابن زيد، وهذا يراد به 

حصل الخلط، وفسر المبهم بأكثر من تفسير، حدثنا  ابن سلمة، لفظه وخطه متفق، حتى أنه
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محمد في البخاري وحدثنا أحمد، يفسر بأكثر من واحد، فاللفظ والخط متفق ولننظر إلى مسألة 
افتراق، بينما اللفظ في الباب السابق فيه نوع اختالف، اللفظ  همتفق يعني يطابقه بدقة، ما في

نه يطلق على شخص واحد بالتخفيف والتشديد نا: إم مختلف، فإذا قلفيه اختالف، سالم وسال  
صار عكس الباب الذي معنا، لفظان لذات واحدة، وهنا ذاتان للفظ واحد عندنا، نقول: فيه 
اختالف، وهنا يشاحح في االصطالح، افترض أن ما فيه خالف في مضمون البابين، مع أنه 

وان من أجل التنويع، يجوز أن في اختالف في البابين، ال ما في اختالف إال من حيث العن
تخالف كل كتب المصطلح ويأتي بشخص يعكس ما هم عليه ويقول: ال مشاحة في 
االصطالح؟ نعم إذا تقرر في علم من العلوم جادة عند أهل العلم بحيث سلكوها لم يختلفوا 

ك ال سيما إذا ترتب عليه اختالف في الحقائق، اختالف في الحقائق المرتبة على ذل ،فيها
االصطالح، عن الحقائق المرتبة على هذا االصطالح فإنه يشاحح فيه، يعني فرق بين من 

وأضع الشمال تحت، أهل الجغرافيا كلهم يضعون  -خارطة العالم-يقول: أنا أرسم الخارطة 
؟ ما هي متغيرة، له ذلك أو رضيصير؟ تغيرت األ ماذاالشمال فوق، يقول: أنا أقلب الخارطة 

 ليس له ذلك؟
 الب: لي  له  لك.ط

ابن حوقل أكبر جغرافي على وجه األرض عكس، وضع الشمال تحت؛ ألن هذا ما يترتب 
أنا أبو زوجتي أنتم  :ما يترتب عليه شيء، لكن لو قال مثال   ،عليه شيء تغيير في حقيقة

ال ما يشاحح؟ نحنتسمونه خال و   نسميه عم، يشاحح فيه وا 
 طالب: ما يشاح .

أسمي أنا ، لكن لو قال: اشرعي   انه ما يترتب عليه حكم شرعي، يغير حكم  لماذا؟ أل ،ما يشاحح
عمي أخو الوالد خال، والخال أخو األم عم قلنا: ال، تشاحح في االصطالح، عليه أحكام 

مشاحة،  هشرعية، وهنا نقول: يترتب عليه اختالف حقيقي ما هو اختالف لفظي، نقول: ما في
في االصطالح؛ ألن بعضهم قد ال يدرك الفرق الدقيق بينهم، حينئٍذ  حاختالف حقيقي فيشاح

م؟ فيهم فرق في يعني  ذا ضبطت بدقة ظهر الفرق حتى في حماد مثل سالم وسال  النطق، وا 
 الصورة.

 قال:

 ولهـــــــــــــــم المتفـــــــــــــــ  المفتـــــــــــــــر   
   لكـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــمياته لعـــــــــــــــــدة

ـــــــــــ     ـــــــــــا لفظـــــــــــه وخطـــــــــــه متف  م
................................... 

 

 

 لق على ذات بعينها، ونفس اللفظ يطلق على ذات غيرها.هذا اللفظ يط
................................... 

 
 

ــــــر ســــــتة  ــــــن أحمــــــد الخلي  نحــــــو اب
 



 
 

1031 
 

013
0 

 
0130 

 0130 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

الخليل بن أحمد ستة، كلهم يقال لهم: الخليل بن أحمد، وزاد بعضهم أوصلهم إلى العشرة، لكن 
لرواية بحيث لو لم يفرق بينهم في المقصود في كالم أهل العلم من تقاربوا في الطبقة واألخذ وا

مثل هذا الباب اللتبس أمرهم على طالب الحديث، أما يوجد الخليل بن أحمد في القرن الثاني 
ال ما يؤثر؟ يعني هل يمكن أن  والثالث يوجد الخليل بن أحمد في القرن الرابع عشر، يؤثر وا 

ع بكر بن عبد هللا أبو زيد؟ يمكن؟ ني قد يلتبس على طالب العلم مزَ يقال: بكر بن عبد هللا المُ 
ال يقع في  ما يمكن؛ لبعد ما بين الشخصين، هذا أمر يعني على طالب العلم أن ينتبه له وا 

 أوهام مضحكة.
، مثل االعباس يقول مرار   االقرطبي يقول: لقد سمعت شيخنا أب افي تفسير القرطبي مر بنا مرار  

تيمية، فينقلون رأي شيخ اإلسالم من تفسير ما يقول ابن القيم عن شيخه أبا العباس بن 
القرطبي؛ ألنه يقول: سمعت شيخنا أبا العباس نفس ما يقوله ابن القيم، لكن أبو العباس غير 

عن شيخه أبي العباس القرطبي  العباس، يعني القرطبي المفسر قبل شيخ اإلسالم، فضال   يأب
ال وقعوا في الخطأ بمن ق   ، فمثل هذا ال بد من االهتمام بهصاحب المفهم ل طالب العلم، وا 

الشنيع، وقد ينسب إلى شخص من أهل السنة كالم مبتدع، كله بسبب االلتباس بينه وبين غيره 
رجي ممن تلبس ببدعة، وقد ينسب إليه قول في مذهب مثل ما قلنا في السابق عن الكَ 

به الكرجي وهو الكرخي  خي، هذا شافعي وهذا حنفي، يقول: مذهب الحنفية كذا؛ ألنه قالرْ والكَ 
، أو العكس، فهذا الباب في غاية األهمية لطالب العلم، عليه أن يضبطه، وهو في مثال  

الحديث الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أهم، فضبط أسماء الرجال وتنزيلها على 
ال سوف يقع طالب العلم في هذا الوهم الشنيع.احقائقها أمر مهم جد    ، وا 

................................... 
 
 

ــــــر ســــــتة  ــــــن أحمــــــد الخلي  نحــــــو اب
 

أولهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، مؤسس علم العروض، مبتكر علم 
تتابعوا على هذه التسمية، ومثار  ،العروض، البحور الشعرية، هو الذي أسسه، وجاءوا بعده

به، كل من رأى  اإذا كنت معجب   يعني متى تسمي على شخص؟ ،التتابع وسببه هو اإلعجاب
 للمتعاصرين. الكثرة الناس، قد يحصل اتفاق   اهذا العالم سمى عليه، وقد يحصل اتفاق  
................................... 

 
 

ــــــر ســــــتة  ــــــن أحمــــــد الخلي  نحــــــو اب
 

 قال األخفش. ال في كتب التفاسير وشروح الحديث:ما يق اة عشر، كثير  عطيب األخافش بض
  ....ب:....طال

اختاره أبو  اال، ال أنا أقول من باب التفريق فقط، األخفش وقد يرد علينا في القرطبي مرار  
حاتم، قال أبو حاتم، فالذي ال يعرف أن يفرق بين هذه األسماء وينزلها منازلها يقع في وهم 
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ال ينقل عنه م طالب العلم الحديث يعدل إلى أبيعظيم، وأبو حات في غريب  حاتم الرازي، وا 
 القرآن وغريب الحديث أبو حاتم السجستاني معروف لغوي أديب كبير من كبارهم.

ون هذا اللقب إال على األوسط األخافش ثالثة عشر من يميز بينهم؟ لكنهم في الغالب ما يطلق  
سعدة، يعني إذا أطلقوه فالغالب أنه هو، بل بعضهم يجزم أنه هو، وأما غيره فيقيد، سعيد بن مَ 

قيد ما في إشكال، لكن الكالم فيما إذا أطلق، نقل األخفش عن شخص ال عالقة له إذا 
باألوسط كيف تحدده؟ يعني مثلما تحدد أسماء الرواة في األسانيد من روى عنه، ومن روى 

ومن تعلم عليه، ومن أخذ عنه، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، ويرد  ،ومن لقيه ،عنه
، يعني من باب امرار   القرطبي وفي غيره يعني قال ابن بحر، مر بنعلينا أسماء في تفسير ا

التقصير في البحث أننا ما حققنا، حررنا المراد بابن بحر، ولذا قال بعضهم: الجاحظ، نحن 
نعرف عمرو بن بحر الجاحظ، لكن هل يمكن أن يقول مثل هذا الكالم، يليق به، هل هو 

، فمثل هذا هذه فائدته، والموجود عندنا ما هو بين يدي ، عاد اآلنكالم أدب أو لغة؟ هللا أعلم
في الحديث وغيره من العلوم يترتب عليه من الضرر الشيء الكثير، يعني قد يستغلق عليك 
ترجمة، ما تجد ترجمة لهذا الرجل الذي ذكر قوله في كتب العلم، والسبب جهل الكاتب أو 

زان، ووضع بعدها نقطتين، تبحث في كتب المحقق على ما يزعم، يقول: قال أبو الحسن الزا
الدنيا ما تجد أبو الحسن الزازان هذا؛ ألن األلف والنون من المقول، النقطتين قبلها المفترض، 

إلى آخره، وذكرنا نظير هذا الوهم في الحديث وهم شنيع في  ...ن الزاز: إن كذاسأبو الح
حديث اقتناء الكلب، هذا ذكرته في  ل محقق من المحققين، يعني في قصة..،الحديث من قب

 ))قيراطان((له:  وفي رواية ص من أجره قيراط(())ينقُ  :، في قصة اقتناء الكلب: ولمسلمامرار  
 :فيقلب المعنى، وفي رواية له، يعني لمسلم "له قيراطان"ضع نقطتين: قال: وفي رواية وو 

االنتباه لها، سواء  كانت من يعني ينقص من أجره قيراطان، فهذه مسائل ال بد من  ))قيراطان((
أيهم؟ كيف  ا، تجيء تقول: قال الخليل بن أحمد،ال بد من االنتباه له ،المحقق أو من القارئ 

ومن نقل عن الخليل، لكنه في الغالب إذا أطلق في طبقته  ،تحدد؟ تحدد بمن نقل عنه الخليل
اهيدي؛ ألنه أشهرهم على ال سيما إذا كان مما يتعلق باألدب فهو هذا الخليل بن أحمد الفر 

يعني من المعاجم الموجودة التي وجدت  ،اإلطالق، وهو مؤلف كتاب العين، أقدم معجم لغوي 
إلى اآلن، طيب هذا كتاب العين شكك بعضهم في نسبته إلى الخليل، لكن العلماء تتابعوا 

 ونسبوه إليه. ،على النقل منه
 ............حمدان.................    وأحمـــــــــــد بـــــــــــن جعفـــــــــــر وجـــــــــــده

 

 أحمد بن جعفر بن حمدان.
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هم أربعة تعدهم، أربعة كلهم يتفقون في االسم واسم األب والجد كلهم أحمد بن جعفر بن 
من هو من الثقات، ومنهم  محمدان، الذي ال يعرف أن يفرق بينهم هذا يقع في وهم؛ ألن منه

 فال بد من التفريق بينهم. ،من هو من الضعفاء
ـــــــــ ـــــــــم الَج ـــــــــو عمرانـــــــــاوني وله  أب

 

 ................................... 
 

يعني  "وا خر من ببدانا"أبو عمران الجوني معدود في البصريين،  "اثنان"عمران الَجوني  أبو
ي ر د، ما ألغة فيها، وكان الطالب يحفظون قصيدة في المرحلة االبتدائية من بغداد، وبغدان

 موجودة إلى اآلن:  هي عاد
 مااااااااااااااااااااااااااااااان الشاااااااااااااااااااااااااااااااام لبغااااااااااااااااااااااااااااااادان      أوطااااااااااااااااااااااااااااني ربباااااااااااااااااااااااااااالد الُعااااااااااااااااااااااااااا

 

لى ماذا-نعم، ومن عرب   .إلى يمنٍ  -إلى ما أدري وا 
ال بالد اإلسالم بالد لكل مسلم.  المقصود أن هذه لغة فيها، والقصيدة معروف أنها قومية، وا 

................................... 
ـــــــــــد هللا      كـــــــــــ ا محمـــــــــــد بـــــــــــن عب

 ا..................وا خر من ببدان 
 مـــــــن ا نصـــــــار  و اشـــــــتباه   همـــــــا

 
 

والثاني ضعيف، الذي ال يستطيع أن يفرق  شيخ للبخاري  أحدهما محمد بن عبد هللا األنصاري 
بينهما قد يصحح الحديث الضعيف، وقد يضعف الحديث الصحيح، كالهما يقال له: محمد 

 ." و اشتباه"بن عبد هللا األنصاري، 
 .............................ث ثة..    ثـــــم أبـــــو بكـــــر بـــــن عيـــــاا لهـــــم

 

كلهم يقال لهم: أبو بكر بن عياش، األول يتفقون في االسم واسم األب، والثاني يتفقون في 
وني، والرابع يتفقون والنسب، أبو عمران الجَ  والجد، والثالث يتفقون في الكنيةاالسم واسم األب 

 .ة واسم األبفي االسم واسم األب والنسبة، والخامس يتفقون في الكني
 ثـــــم أبـــــو بكـــــر بـــــن عيـــــاا لهـــــم

 ث ثـــــــــــة قـــــــــــد بينـــــــــــوا محلهـــــــــــم  ج  ج
 ج
 ج

 .اورد   ن أهل العلم محلهم، محل كل واحد من الرواية قبوال  بينوا يعني بي  
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــة كله ـــــــن أبـــــــي صـــــــال  أتبـــــــا   ج   وصـــــــــــــــــال  أربع  هـــــــم اب

 ج
 

: : صالح بن أبي صالح، قد يقال مثال  لتابعين، وهم أربعة كلهم يقال لهيعني هم من طبقة ا
لماذا نحصرهم في األربعة، وكل صالح أبوه أبو صالح، ننظر كل من سمي بصالح أبوه أبو 

 صالح.
 طالب: ه  ء  ن لهم رواية واشتهروا.

أو نسبته، اشتهروا بكنية األب، وال يوجد  يعني اشتهروا بكنية األب، لم يشتهروا باسمه مثال  
هر بكنية األب، مع أن في بعضهم نزاع، منهم من يقول: واحد منهم صالح بن غيرهم ممن اشت

 صالح.
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ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــة كله ـــــــن أبـــــــي صـــــــال  أتبـــــــا   ج   وصـــــــــــــــــال  أربع  هـــــــم اب
 ج
 

: تجد في كتب التراجم يعني شيء ما يسمن وال يغني من جوع، يقول لك مثال   ايعني أحيان  
، هو علي بن أبي علي فالن هو علي بن أبي علي ثم يأتي بالنسب قال: اآلمدي مثال  

نسبته؟ يعني  ،جده ،لكن ما اسم أبيه ؟علي أبوه أبو علي ويش صار ؟اآلمدي، جاب جديد هو
مزيد بيان، فبعضهم يقع في إشكال؛ ألنه ال يجد التعريف الكافي الذي يبين إلى تحتاج المسألة 

 .قيمة هذا المترجم
 .طالب:.......

ل: صالح بن أبي صالح، كأنه لم يضف، لكن في الرواية إذا قا إيه ألنه كأنه ما أضاف شيئ ا
اشتهر بها فصارت أشهر من العلم؛ ألنهم قالوا في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن 

 .عاصم نعم، راوي القراءة قالوا: إن اسمه كنيته، كما تقدم في الكنى، اسمه كنيته
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــة كله  وصـــــــــــــــــال  أربع
 ج    ومنــــه مــــا فــــي اســــم فقــــ  ويشــــكر  

ـــــــن    هـــــــم أبـــــــي صـــــــال  أتبـــــــا اب
ـــــــــ ـــــــــو حم  ـــــــــا يهمـــــــــر  كنح  اد إ ا م

 ج
 

؛ ألن الحمادين اشتركوا في الرواية عن وجدت في السند حماد قد تبحث وال تصل إلى نتيجة
بعدهم، الراوي يروي عن الحمادين، والشيخ يروي  ةواشترك عنهم في الرواية المذكور  ،المذكور

لكن هذا اإلشكال  ،همل سفيان التبسإذا أُ  ،انعنه الحمادان، هنا قد يشكل كما قال، ومثله سفي
ال في الشكل في الظاهر؟ في الظاهر،  سواء  كان بحماد أو في سفيان مشكل في الحقيقة وا 

منهما ثقة، يعني ما يترتب عليه شيء، عرفت أنه حماد بن سلمة وحماد بن  لماذا؟ ألن كال  
يه إشكال، لكن هناك قواعد وضوابط زيد، وعرفت أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري ما ف

ذكرها أهل العلم، ففي نهاية المجلد السابع من سير أعالم النبالء ذكر بعض القواعد التي تميز 
زي حماد عن حماد وسفيان عن سفيان، وكذلك في ترجمة هؤالء من تهذيب الكمال للحافظ الم  

، فإن يكن يعني إذا ما يهملُ  يميز بين الحمادين كنحو حماد ا قواعد، وهنا ذكر شيئ اأيض  
 الراوي عنه.

 أطلقـــــــه فهـــــــو ابـــــــن زيـــــــد أو ورد  ج  قــــد مفــــ ن يــــك ابــــن حــــرب أو عــــار 
 

 اسمه؟  ما ،يعني الراوي عنه ابن حرب
 طالب: سليمان.

نعم سليمان بن حرب، أو عارم محمد بن الفضل السدوسي، قد أطلقه قال: سليمان بن حرب 
 لقه فهو ابن زيد.عن حماد، أو عارم عن حماد، إذا أط
................................... 
 ج  ج  عــــــــــــــن التبــــــــــــــو كي أو عفــــــــــــــان  

 أطلقـــــــه فهـــــــو ابـــــــن زيـــــــد أو ورد 
ــــــــاني ــــــــن منهــــــــال فــــــــ اك الث  أو اب

 
 ج
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ال في الس    في الذكر؛ ألنه ما دام سمى ابن  ؟ن والوفاة والتقدم والوفاة؟ نعمالثاني في الذكر وا 
  ، بل هو متقدم عليه في الوفاة.عنه اال يلزم منه أن يكون متأخر  و  ،ابن سلمة ازيد فالثاني قطع  

 عــــــــــــــن التبــــــــــــــو كي أو عفــــــــــــــان  
 ج

ــــــــاني  ــــــــن منهــــــــال فــــــــ اك الث  أو اب
 
 ج
 

كلم فيه في الرواية عن شخص، يعني لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تُ  ،يعني حماد بن سلمة
منهما ثقة، فأينما  ؛ ألن كال  إذا لم نجد ما نميز به أحدهم عن الثاني هذا إشكال في الظاهر

كلم فيه في الرواية في شخص يبقى إشكال في دار فهو على ثقة، لكن إذا كان أحدهما تُ 
 المعنى، ال بد من الوقوف على حقيقته.
ــــــي       ومنــــــه مــــــا فــــــي نســــــب كــــــالحنفي ــــــ هب   قب ــــــا صــــــف   اأو م  أو بالي

 

 لحنفي قبيال  نسبة إلى بني حنيفة.ا
 .............................. قبــي       فيومنــــــه مــــــا فــــــي نســــــب كــــــالحن

 

 ، النعمان بن ثابت.نسبة إلى مذهب اإلمام أبي حنيفة "ا"أو م هب  يعني نسبة إلى بني حنيفة، 
 أو باليا صـف   ا.............أو م هب      ...................................

 

ألنها موجودة في األصل، هل  ؛الياءاللفظ واحد، فإما أن يقال: حنفي، أو حنيفي، تضيف 
ال حنفية ؟يوجد مبرر لحذفها  أو حنفاء؟  ؟وجمع حنفي المذهب أحناف، وا 

 طالب: حنفاء مفردها حنيف.
 مثل كريم وكرماء، تقول: حنفاء.
 طالب: والحنفي أحنا  حنفية.

ة ة، وفالن من أئميفكتب الطبقات تقول: في طبقات الحنوأكثر  ،هم تتابعوا على حنفية
لى بني حنيفة هذا من : نسبة إإلى آخره، لكن هل تقول ...الحنفية، ومذهب السادة الحنفية

 حنفي؟ :أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء إبراهيم، كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له ؟الحنفية
  ....طالب:....

 كيف؟
  ....طالب:....

 لكن هل اللفظ واحد. ،لها متقاربةال، هي كل النسبة متقاربة، كلها الحنيفة والحنيفية ك
  طالب: يعني ما جاءي في القرآن يا شيخ

 هي؟ ما
 .امسلم   اطالب: حنيفي وحنفاء، حنيف  

جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة، الهاء تحذف معروف عند النسب، ويبقى أن اللفظ واحد، 
إلى مذهب، هل تستطيع ق أن تنسب إلى قبيلة أو يعني ما يفرُ  ،والنسبة ينبغي أن تكون واحدة
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ق بن علي؟ تقول: الحنفي كما قالوا؛ ألنه من بني حنيفة، نعم، وأبو يوسف لْ أن تقول: طَ 
مذهبه حنفي نعم هذا ما فيه إشكال؛ ألن هذا تتابعوا عليه، سواء  كان بالقبيلة أو المذهب على 

 لفظ واحد.
" لمذهب يقال له: حنفي وحنيفي، من القبيلة وا كالم الناظم يدل على أن كال   "أو باليا صف 

ألبي الفضل ابن طاهر قال: الحنفي والحنفي  (ألنساب المتفقة)ا :لكن ابن طاهر في كتاب له
األول: منسوب إلى قبيلة بني حنيفة وفيهم كثرة، األول، كلهم حنفي باللفظين، الحنفي والحنفي 

ن سه أو ينقله عفريق من تلقاء نفثم عاد يأتي هو بالت ،فيأتي باللفظين متفقين، الحنفي والحنفي
 أحد.

ميع وفيهم كثرة، منهم إسماعيل بن سُ  ،منسوب إلى قبيلة بني حنيفة الحنفي والحنفي األول
ليد بن جعفر أبو سليمان الحنفي الحنفي، طلق بن علي الحنفي، وأيوب النجار الحنفي، وخُ 

 ميل الحنفي، وغيرهم.البصري، وسماك بن الوليد أبو زُ 
والصحيح في هذه النسبة  ،-رحمه هللا-الحنفي الثاني: منسوب إلى مذهب أبي حنيفة  الثاني:

 الحنيفي، وفيهم كثرة من الفقهاء والمحدثين وأئمة الدين.
 طالب: يص  إط   الحنيفي الحنفية.
الحنيفي، يعني  -يعني إلى المذهب-ح في هذه النسبة يعني وجه التفريق عنده قال: والصحي

حنفي؟  :حنيفي فقط، ما يقال :يقول لهفي المذهب ما يقال له: حنيفي، لكن  من بني حنيفة
أنت صادمت القوم كلهم، كتب تراجمهم كلها حنفية، وواحد الحنفية حنفي، هل يتابع على 

وفر ق  ؟ما أدري ابن األنباري أو ما أدري من ،كالمه هذا؟ هو تابع فيه واحد من أئمة اللغة
 ؟نعمهذا التفريق، 

  ........طالب:
 ..فرق هذا التفريق، لكن يعني كونه يخالف جماهير الناس. وهابن األنباري؟ نعم 

 طالب: يحد  إشكال.
ال ،نحن حنيفية :ما يقولون  ،شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم هما في ، ...فالن حنيفي وا 

نها خطأ، : إاوعبارة يتداولها أهل العلم: "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" هذا إذا قلن
اللفظ واحد، والنسبة إليه واحدة، ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين  ست بخطألكنها لي

ف في طبقات الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى الذوات، وقد يحصل اللبس؛ ألن ممن صن  
، يعني نظير ما فعل الديلمي في هو يمكن يكون قبل أبي حنيفة ،القبيلة في طبقات الحنفية

أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة  -على ما تذكرون -خ همذان تاري
ف في طبقات الحنفية، يعني هل همذان، وهذا ال شك أنه يوقع في إشكال كبير، يعني صن  

ن كان قبل اإلمام أبي يمكن أن يدخل طلق بن علي الحنفي وهو صحابي؟ أدخلوا بعض م
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لجبار، وهو من أئمتهم، الطبقة األولى: أبو بكر وعمر، أنا طبقات المعتزلة لعبد احنيفة، طيب 
الذي  ،دخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل الحسن البصري ما أعجب من كونه يُ 

وسموا معتزلة بهذه الفعلة، أدخله في الطبقة الثانية من المعتزلة،  ،طرد رأس المعتزلة من حلقته
فون بانضمام فالن إليهم كما فعل من ترجم في يعني عجب، يعني كون أهل المذاهب يتشر 

، اكل من ترجم جعل البخاري حنفي   ،المذاهب في البخاري أدخلوه في المذاهب األربعة
يرد عليهم في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية، وأدخلوه في  ...، مع أنه قال بعضهموجعلوه

 حنابلة.طبقات الشافعية، وأدخلوه في طبقات المالكية، وكذلك ال
 طالب: وارد ما فيه إشكال.

 ين؟أ
 طالب: أن ينسبوا البخار  لهم يا شيخ.

 على شان؟
 .ا..طالب: إمامته وج لته وأيض  

ال مجتهد؟ مجتهد مطلق ما عندنا إشكال في هذا لكن كونهم يفتخرون  ،إيه لكن هو حنفي وا 
ال قد يكون الواقع خ الف ذلك، يتقوون به في إدخال فالن في طبقاتهم هو من هذا الباب وا 

ويتكثرون به، وأن مذهبهم مذهب أثر بدليل أن إمام الصنعة منهم، لكن قد يقبل لو قيل: 
البتة،  ا؛ ألنه يروي عن مالك بكثرة ويجله ويعظمه، لكن ما يقبل أن يكون حنفي  مالكي مثال  

من  ،ن أجل هذادخلوا في كتب تراجم المذاهب األربعة ميعني أُ  ،وكل األئمة على هذه الطريقة
ال لو نظروا إلى واقع الرجل اوقد يكون سببه التقليد، يقلد بعضهم بعض   ،أجل التكثر بهم ، وا 

، يخالف المالكية اونظروا في فقه الرجل ما أدخلوه؛ ألنه يخالف الحنفية في مواضع كثيرة جد  
ن كان هو إلى بعض ال مذاهب أقرب في مواضع، يخالف الشافعية، يخالف الحنابلة وهكذا، وا 

من بعض؛ ألن أصوله تتفق مع أصولهم في كثير من المسائل، يعني مثلما يقال: الشافعية 
لكن ما يمكن أن يقال: اإلمام حنفية وهكذا، وذلك لتقارب األصول، أقرب إلى الحنابلة من ال

براهيم حنفي ،أحمد شافعي المذهب، ومما يلغز به بعضهم يقول: هللا مالكي  ،ومحمد شافعي ،وا 
 ن أجل أن يتمم العدة، هللا مالكيم ،العدة يقول لك: ابن تيمية حنبلييتمم ي يكمل غعاد يب

براهيم حنفي بل هو إمام  ،يملكه نعم، هذا صحيح، هللا يملكه لكن لفظ موقع في إيهام، وا 
يَم{الحنفاء، يعني مثل ما قال:  َراه  ب  يَعت ه  إلَ  -وا إلبراهيم ترجم [( سورة الصافات13)] }َوا  نَّ م ن ش 

شيعي من شيعته، يعني شيء  اءإبراهيم إمام الحنفقالوا: في طبقات الشيعة،  -عليه السالم
 .اشيء ما يقبله عاقل إطالق   ،مضحك، يعني الحسن البصري من الطبقة الثانية من المعتزلة
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طبقات  وال يعني هذا أننا نقر إدخال أبي بكر أئمة أهل السنة يعني أفضل األمة بعد نبيها في
لكن اإلنسان يعجب من بعض التصرفات التي ال يقبلها عقل وال نقل، يعني متى  ،المعتزلة

وسموا  ،ظهر االعتزال؟ يعني بدايته من طرد الحسن البصري عمرو بن عبيد من حلقته
معتزلة، هذه التصرفات ال شك أنها ينفع فيها معرفة هذا الباب وما صنف، ومن أفضل ما 

 هذا خاص باألنساب. (األنساب المتفقة)فضل بن طاهر صنف كتاب أبي ال
ى األول منسوب إلى السكاسك قبيلة من اليمن، والثاني منسوب إل ،كسكي والسكسكييقول: الس  

 بن الحارث بن سكسك. جده األعلى وهو الحسن بن األزهر
لدة سلمية منسوب إلى ب :مة من األنصار، والثانيلمي والسلمي األول منسوب إلى بني سل  السَّ 

ندي والسندي، أربعة السندي والسندي والسندي والسندي، كل نسب، أو كل من مدن الشام، الس   
 لفظ يختلف االنتساب إليه من واحد إلى واحد.

أسماء جماعة من المحدثين  :، والثاني-اإلقليم المعروف-ند منسوب إلى الس    :السندي األول
 إلى آخره. ...رولده أبو بكمن و  ،منهم رجاء بن السندي

بن ي، والرابع: منسوب إلى السندي والثالث: لقب سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسند
 شاهك، وهو كشاجم الشاعر المعروف.

والقصري والقصري  ،والسالمي والسالمي، القزويني والقزويني ،السوسي والسوسي :مثلها
منسوب إلى قصر  :األول ، كلها متفقة مفترقة،خمسة ألفاظ والقصري والقصري والقصري 

 :لقصري، الثاني، وقد يقال: امنهم خالد بن عبد هللا القسري  ،ويكتب بالسين والصاد ة،بجيل
إلى آخره، والثالث: منسوب إلى قصر عبد  ...وهو أبو المثنى ،منسوب إلى قصر بن هبيرة

 ...عالجبار، والرابع: منسوب إلى قصر اللصوص، والخامس: منسوب إلى سكناه قصر راف
 إلى آخره.

يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما ال نهاية له، لو قيل: جاءنا فالن القصري، منسوب إلى 
ما يمكن  ،لكن مع التباين في المدة ال يمكن أن يلتبس ،القصر بن عقيل، موجود اآلن، نعم

الكندري ندري و يمكن؟ ما يمكن، الكُ  ،إذا جاءك شخص اآلن تراجع له كتب األنساب المتفقة
منسوب إلى جرير بن عبد هللا  :ريري مثل ما قلنا في الحنفي األولوالكندري، يعني الجَ 

 وب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري، نعم؟منس :البجلي، والثاني
  ....طالب:....

كما قال أهل  ،باب إال وألف فيه، وكل من جاء بعده عيال عليه هالخطيب، الخطيب ما في
 العلم.

  ....طالب:....
 رق مع المؤتلف والمختلف؟تباب المتفق والمف
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  ....طالب:....
ختالف والذوات مختلفة، وهناك قد يوجد اال ،هناك فرق في اللفظ، وهنا اتحاد في اللفظ، نعم

 :وفيه ،جعل الواحد اثنين أو االثنين واحدالخطأ في البابين من أن يُ في اللفظ والذات واحدة، و 
نف في الباب، يفرق لك بين من جعله من أعظم ما ُص  (تفريقموضح أوهام الجمع وال)

ومن جعل االثنين واحد، البخاري وغير البخاري من األئمة، لكنه قصد البخاري  ،البخاري اثنين
ر به كتابه، ومع ذلك خشية أن يقال: إن الخطيب يتطاول على البخاري قدم بمقدمة وصدَّ 

 يتعين على كل طالب علم أن يقرأها.
  ........طالب:
 كيف؟

  ....طالب:....
اآلن ما في شيء يناسب الوقت، ونحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والمزي في آخر الجزء 

وهللا ، -تهذيب الكمال-لحمادين من التهذيب السابع من سير أعالم النبالء، وفي ترجمة ا
 . أعلم

 .ه وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي )شرح ألفية 
ْيُص الُمَتَشاب ه   َب إ َلى َغْير  َأب ْيه   - الُمْشَتَبُه الَمْقُلوبُ  - َتْلخ  اَلف   - َمْن ُنس  الَمْنُسوُبوَن إ َلى خ 

 .الُمْبَهَماتُ  – الظَّاه ر  
 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 أحسن هللا إليك.

نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،رب العالمين الحمد هلل
 وصحبه أجمعين. 

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
ي    الم َتَشاب ه    َتل خ 

َعي ن   ــــــــــو  ــــــــــَن النَّ ــــــــــم  م  ــــــــــم  ق س   َوَله 
ـــــــا َتَلَف ـــــــاه  اخ  ـــــــنَّ َأَب ـــــــم  َلك  ـــــــي ا س   ف 
ــو  م وَســى بــن  علــي   يــب  َنح  ــه  ال َخط   ف ي 

 
 

 
 

 
 
 ج 
 

 

ـــــــــــــــ   الََّلفَظـــــــــــــــي ن   ـــــــــــــــب  م تَّف   م َركَّ
ــــــــــو ه  َوَصــــــــــنََّفا ــــــــــه  أو  َنح  س   َأو  َعك 

ــــــــ ــــــــي   َوَحَن َل ــــــــن  ع  ــــــــد     انَ َواب   اَ َس

 

نا محمد وعلى آله نبيالصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، و  ،الحمد هلل رب العالمين
 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 

 : تلخيص المتشابه.-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف الناظم 
ومن المتفق والمفترق، يكون  ،هذا الباب مزيج من البابين السابقين، من المؤتلف والمختلف

ين االبن أو األب من الباب األول، ويكون الثاني من الباب الثاني، فهل يدل العنوان أأحد الجز 
إذا قرأت العنوان األصل أن على هذا؟ هو مركب من النوعين، تلخيص المتشابه، يعني 

رجم له الترجمة ال بد أن تكون مما تفهم وتفصح عن المعنى المراد لما تُ  ..،العنوان يفهم منه
ي علوم الحديث، بل في به، فهل نفهم من قوله: تلخيص المتشابه، قول غيره ممن ألف ف

يدل على  ؟لخطيب البغدادي تلخيص المتشابه في الرسم، يدل على المرادمصنف خاص ل
يعني الباب األول والثاني كالهما من المتشابه يعني  ؟تلخيص المتشابه بالرسم ؟محتوى الكتاب

 .هذا متشابه النطق أحيان ا المتماثل في الصورة وفي
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والتلخيص لعل المراد به جمع البابين في باب واحد، يعني فيكون هذا خالصة ما في البابين 
 اجاهز   اله طعم معين، أنت تشتري إذا لم يكن مركب   اعام  السابقين، يعني أنت إذا احتجت ط

ال  اتشتري األجزاء، تريد شراب   ال حامض وال حلو تشتري البرتقال والليمون وتخلطهما، صح وا 
ال؟ هذا في البابين السابقين البرتقال على حدة، والليمون على حدة، فإذا خلطتهما في ترجمة 

مل على الطعم المركب من النوعين، يعني مثل ما قالوا واحدة ظهر لك تلخيص الشراب المشت
يعني الحسن مشرب بصحة، والصحة مشربة بحسن، وعلى هذا يكون  "حسن صحيح"في 

حلو بين الحلو الخالص الحسن صحيح في مرتبة بين الصحيح والحسن، والشراب الحامض 
 وبين الحامض الخالص.

ن يكون االسم األول من النوع األول من هذا فيه خلط وتركيب من النوعين السابقين، بأ
االسم األول من النوع  م" واالسم الثاني من النوع الثاني، أو العكس؛سال"المؤتلف والمختلف، 

االسم الثاني من النوع األول، يعني أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني و  ,ثانيال
االسم الثاني النسبة من النوع األول تتحد بالسين، االسم األول من النوع الثاني متفق ومفترق، و 

م بن محمد، األول من سالم بن محمد وسال   تلف في النطق، ومثله لو جاءنافي الصورة وتخ
 النوع األول، والثاني من النوع الثاني.

 "تلخي  المتشابه": -رحمه هللا-قال 
ــــــــــوعين   ــــــــــن الن ــــــــــم قســــــــــم م  وله
 ج   فــي ا ســم..........................

 ب متفــــــــــــــــ  اللفظــــــــــــــــين  مركــــــــــــــــ 
.................................... 

 

 .أو الكنية أبو عمرو ،متفق اللفظين في االسم
 ....................لكن أباه اختلفا

 أو عكسه..........................   ج
 ج

 في الثاني دون األول مثلما مثلنا.يكون االتفاق 
 فـــــــي ا ســـــــم لكـــــــن أبـــــــاه اختلفـــــــا

 

   أو نحوه.................أو عكسه  
 .، ولو لم يكن باللفظايعني قريب منه، قريب منه جد  

................................... 
 فيه الخطيب....................... 

 ............................وصنفا 
 ................................... 

فا * ن  "وَص  مجلدين، ومن أنفس ما كتب في الباب مطبوع في (تلخيص المتشابه في الرسم)
 وكل األبواب التي سبقت صنف فيها الخطيب. فيه الخطيب"

قطة قال: إن المحدثين كلهم عيال على كتب في أول األمر في المقدمة قلنا: إن الحافظ ابن نُ 
 اع علوم الحديث إال وصنف فيه.الخطيب؛ ألنه ما من نوع من أنو 

 وابن ع لي.........................   و موسى بن علي...............نح
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وعلي مع  ،وموسى بن ُعلي بن رباح، موسى مع موسى متفق مفترق  ،موسى بن علي جمع
خرج له في مسلم وغيره، ُعلي مؤتلف ومختلف، موسى بن ُعلي بن رباح من رواة الصحيح، ومُ 

كما ذكر ذلك ابن حبان  ،لره في ح  غ  وال يجعل من َص  ،وأبوه كذلك يكره ،وكان يكره التصغير
ويصغر في الصبا فيقال: ُعلي،  ا،في ترجمته وغيره، وهذه جادة مسلوكة، قد يكون األصل علي  

إلى اآلن، علي، كما يقال في َعدي ُعدي، وكل األسماء تصغر حتى ما ال  زال مستعمال   وما
، يعني -جل وعال-هللا يجوز تصغيره، يعني االسم المركب المضاف إلى اسم من أسماء 

عبيد العزيز، عبيد الكريم، لكن العامة يصغرون االسم اإللهي، اسم  ،فالن ُيصغر صدره، عبيد
 ، وهذا ال يجوز بحال.-جل وعال-هللا 

................................... 
 

ــــــــان ا ســــــــد   ــــــــي وحن ل ــــــــن ع   واب
 

 قال الشارح؟ ماذاحنان األسدي يتفق مع من؟ 
 ...طالب:....

مع حبان من المؤتلف والمختلف،  ن؟ في حبان األسدي؟ هو يلتبس حنان؟ مع حبان ابنعم
 األسدي مع األسدي من المتفق والمفترق.و 

أبو  ،أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني واضح في المثال في الكنية وفي النسبة
ن كنتم تذكرون في درس ال ،عمرو الشيباني إمام من أئمة اللغة واسطية لما مر قول ابن وا 

 :القيم
................................... 

 ج

 وأبااااااااااو عبيااااااااااادة صاااااااااااحب الشااااااااااايباني 
 

؛ ألن أبا عبيدة ليس ااإلخوان كلهم قالوا: الشيباني أحمد بن حنبل، وليس الكالم صحيح  
بصاحب ألحمد، يعني يختلف معه في كثير من مسائل االعتقاد، لكنه صاحب ألبي عمرو 

طالب ف ،وفي كل فن ،لماني هذا، وهذا مما يبين أهمية المهمل، بيان المهمل، في كل ع  الشيب
العلم إذا لم يكن على خبرة واهتمام من هذا الشأن يقع في بعض هذه األخطاء، لكنها تحتاج 

، ما تأتي بسهولة إال لعالم مطلع واسع االطالع ..إلى معاناة، تحتاج إلى مراجعة وتحتاج
 ؟، نعميتمكن من هذا
 ...طالب:....

قرأ اآلن، لكن الشيخ األلباني ال شك أنه في هذا الباب، والمبهمات ستأتي آخر فصل مما يُ 
ض على عرَ المبهمات يُ فقوله في يعني في جملة الحديث وعلومه إمام، لكنه ليس بالمعصوم، 

 ات.مأقوال من صنف في المبه
 ...طالب:....

 أن تصل بنفسك؟وأنت ما استطعت  ،إال الشيخ...... 
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 ...طالب:....
ال على   ؟ماذاطيب والشيخ بنى كالمه على دالئل على روايات صرحت به وا 

اسم ا ب، طالب: هو بنى ك مه على اخت   الراويين؛  ن الراويين يعني اختلفا في ا سم و 
 .....ك هما يضع الشيخ. وك هما ينقر عن الشيخ،

اسم وهذا لقب، وهذا إلى أبيه وهذا إلى جده فيكون االثنان  أو هذا امؤثر   اطيب اختلفا اختالف  
 ؟اواحد  

 طالب: ا سم.
إن -وهما في الحقيقة اثنان ليس بواحد؟ هذا الموضح يحلها  ،ورجح الشيخ أحدهما دون اآلخر

 .....، موضح أوهام الجمع والتفريق؛ ألنه قد يظن-شاء هللا
 ...طالب:....

ن لم يجزم به،  ،جعل اإلنسان يأنس بقوله ويركن إليهعلى كل حال سعة اطالع الشيخ ت وا 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
ل وب   َتَبه  الَمق   الم ش 

ب   ل ــــــــــــــو  ــــــــــــــَتَبه  الَمق  ــــــــــــــم  الم ش   َوَله 
ـــــــــان ي   بَّ ـــــــــَود  الرَّ ـــــــــَد ا س  ي   كـــــــــاب ن  َيز 

 

 
 

ــــــــب   ي  ــــــــه  الَحــــــــاف ظ  الَخط   َصــــــــنََّف ف ي 
ـــــــــان   َن ـــــــــَد اث  ي  ـــــــــَود  َيز  ـــــــــاب ن  ا س   َوَك

 ج

شتبه المقلوب، يعني ما يأتي االسم مطابق لالسم، واسم األب مطابق السم األب، إنما الم
 السم أبي الثاني، والعكس. ا، يكون االسم موافق  ايكون مقلوب  
 صــــــــنف فيــــــــه الحــــــــافظ الخطيــــــــب      المشــــــــــــــتبه المقلــــــــــــــوب   مولهــــــــــــــ

 

ن في ظلكنه مقلوب، وقد يُ  ،، قد يظن أن هذا هو هذايعني علي بن نصر ونصر بن علي
 أمثلة أخرى أن هذا أب لهذا، يقول:

 صــــــــنف فيــــــــه الحــــــــافظ الخطيــــــــب    ج  المشــــــــــــــتبه المقلــــــــــــــوب   مولهــــــــــــــ
 ج
 ج

يعني ما مر علينا باب إال وللخطيب فيه تصنيف، ومع ذلك يقع  صنف فيه الحافظ الخطيب
وأنه متأثر بأصول الفقه، وأصول الفقه متأثر بعلم الكالم، والخطيب  ،بعض طالب العلم فيه

ي كأنهم يرونه ليس من أهل الحديث، نعم له مصنف في أصول الفقه، وله مصنفات في يعن
لكن ال يضيره هذا، هذه دعاوى من يزعم أنه بصدد تجريد علوم الحديث مما  ،علوم أخرى 

أن علوم الحديث ينقسم إلى قسمين: القسم األول: ما  ادخلها من علوم أخرى، وكررنا مرار  
ينقل  اة المحضة، هذا المرجع فيه أئمة الحديث، الحافظ العراقي مرار  مرجعه ومرده إلى الرواي

، والغزالي اوالغزالي مرار   ا،صرح بالرازي مرار   ،وينقل عن الرازي  ،وينقل عن غيره ،عن الغزالي
العلماء ينقلون  ن الحديث مزجاة، طيب ما الذي جعلهو صرح عن نفسه قال: بضاعة م
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في قصة ذكرها في تفسير سورة النصر نقلها عن الرازي قال:  عنه؟ الرازي قال عنه األلوسي
 -عليه الصالة والسالم-النبي  الحديث مجموعه قصة،تفرد بذكرها اإلمام، يعني الحديث، 

ألنه إذا أطلق اإلمام معروف عندهم أنه الرازي، ال سيما  ف فيها، قال: تفرد بذكرها اإلمام؛طر 
متأخريهم، ولعمري أنه إمام في معرفة ما ال يعرفه أهل  اإلمام عندهم الرازي عند ،الشافعية

 الحديث، وكتابه مشحون بالموضوعات.
يقول من يدعو إلى هذه الدعوة وهي تجريد علوم الحديث من نقل أقوال هؤالء المتكلمين، إذا 

تذكر أقوالهم  ماذال الرازي، ووضع اآلمدي وفالن وفالنوهذا وضع  ،كان هذا وضع الغزالي
علوم الحديث؟ نقول: القسم األول الذي مرده إلى الرواية هذا ال مدخل لهم فيه، ال  في كتب

هم وال غيرهم ممن جاء بعد األئمة، بعد عصور الرواية هذا ال مدخل، أما ما مرده الرواية 
ال سيما إذا كان من أهل  ،هذا كل إنسان له مدخل ،والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى فهم

 (أن)لما نقل ابن الصالح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بين  العلم، يعني
وذكر  ،والمؤنن غير متصل ،وقال: إن المعنعن متصل ،ن اإلسناد المؤنن والمعنعن(، بيعن)و

قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن  ،في ذلك قصة عمار التي يرويها محمد بن الحنفية
مر  اقال: هذا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمار   ،مر به -عليه الصالة والسالم-النبي 

قال: هذا منقطع، والسبب اختالف الصيغة، ما هو بسبب  -صلى هللا عليه وسلم- به النبي
يا أصولي تفهم  ،يا فقيه ،يا متكلم ،ة، يعني هذا لو أعملت ذهنك يا متأخريغاختالف الص

وي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي اإلسناد ير  (عن)الفرق، وأنه في اإلسناد الذي فيه 
يروي قصة لم يشهدها، فتكون منقطعة، فليس مرد ذلك اختالف الصيغ، مثل  (أن)الذي فيه 

هذا الكالم هل يقف هذا على أحمد ونسلم وخالص؟ أو يعقوب بن شيبة وهما جبالن من 
 قال الحافظ العراقي كما تقدم:ولذلك  ؛أعالم السنة والحفظ واإلتقان والضبط؟ ال نقف عند هذا

................................... 
 ج

 كاااااااااااذا لاااااااااااه ولااااااااااام يصاااااااااااوب صاااااااااااوبه 
 

نقبل نحن التي من أجلها حصل التفريق،  ،كتة التي حصل فيها التفريقيعني ما وقع على الن  
من له أو م ،إلمام من أئمة الحديث االكالم الذي يفيد، ولنا عقول نميز، نعم إذا وجدنا كالم  

لماذا؟ ألننا نغري به  ا،ضرب عنه صفح  ونفس الكالم قاله أمثال هؤالء نُ  ،عناية في السنة
ذا أعرضنا عنه أمتناه لكن إذا كانت إماتته تميت الفكرة  ،وأمتنا قوله ،طالب العلم إذا ذكرناه، وا 

ؤمن، فأنا قبل ممن جاء به، والحكمة ضالة الموالحق يُ  ..،التي قالها وهي مقبولة، ال ينبغي
فقد بعض المسائل التي مردها إلى عندي هذه الدعوة غير مؤثرة في العلم، والتجريد حقيقة يُ 

له المتقدمون؛ ألن هذا وهي حلقة متصلة مع ما يقو  ،فقد كتب علوم الحديث منها،، يُ الفهم
 .يكمل هذا
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 كـــــــــابن يزيـــــــــد ا ســـــــــود الربـــــــــاني
 

 ................................... 
 

وذكره بعضهم في الصحابة، الرباني،  ،بن األسود النخعي العالم الرباني التابعي الجليليزيد 
م، يعني يتعلم فيكون من منهم من قال: هو العالم المتعلم العالم المعل  ف ،لف في تعريفهوقد اختُ 

م غيره، ال يقتصر في علمه على نفسه، ومنهم من يقول: من يربي الطالب عل   أهل العلم فيُ 
وكلها يعني مطلوبة،  ،أقوال ،ار العلم قبل كباره، ومنهم من يقول: هو المخلص في علمهبصغ

طبقات  ،نفع هللا به طبقة من الطبقات من طبقات المتعلمين ان ال يعني أننا نكلف شخص  كل
المنتهين فنقول لك: أنت ما أنت من الربانيين؛ ألنك ما تعلم صغار العلم؛ ألنه يوجد من يعلم 

نعم؟  ؟هذا ليس برباني :لكن ال يستطيع أو ال يحسن التعامل مع الصغار، هل نقول ،الكبار
تركوا؛ مع أنه مأثور عن ابن عباس، وكل هذا فيه إغراء على تعليم الطالب الصغار؛ لئال يُ 

ولذا ال تجدون أصحاب الشهادات العليا  ؛أسهل ،ألن تعليم الكبار أريح من تعليم الصغار
ظون الناس القرآن ويلقنونهم، موجود؟ موجود يا إخوان؟ قليل نادر، حف   يُ  الذين يرون أنفسهم

 يعني سمعنا في األحساء واحد أو اثنين.
 طالب: مصر.
يترك  ،يعني هل يوجد مثل هذا؟ ما يوجد الكن عموم   ،واألمة فيها خير وبركة ،ومصر وغيره

، نعم إذا القرآن أهم المهماتبركة، لكن يبقى أن  -إن شاء هللا-هذا لحفاظ فيهم خير وفيهم 
ال نكلفه بما ال يحسنه، هناك أمثلة زمالء في المرحلة الثانوية في المعاهد  كان يحسن شيئ ا

حسن أن يركب العلمية زميالن أحدهما خطيب يتكلم في المناسبات وال يسكت، والثاني ال يُ 
نقول له: اخطب بالناس، ويسأل ويجيب، هل نكلف هذا  ،لكنه مظنة لإلفتاء ،جملة أمام الناس

 ؟أو نقول لهذا: أفت الناس
 متطلااااااااااب فااااااااااي الماااااااااااء جااااااااااذوة نااااااااااار      ومكلااااااااااااف األيااااااااااااام ضااااااااااااد طباعهااااااااااااا

 ج

صنف هذا كيف يُ تقول: واألمثلة حتى في الكبار تجد بعضهم إذا أراد أن يعبر عن موضوع 
 ،ببراعةلكن إذا سئل في المسائل العلمية الدقيقة أجاب  ؟من الكبار وهو ال يحسن أن يتكلم
ومع ذلك إذا سئل تجد الجواب مجرد  ،يتكلم بالساعات اوالعكس تجد بعض الناس مستعد  

وال  ،إنشاء، فأقول: الذي يحسن تعليم الكبار وال يحسن التعامل مع الصغار هذا يلزم الكبار
ما نزل الثاني، ما  انزل في أسلوبه إلى الصغار حتى لو نزل يوم  تثريب عليه، وال يكلف أن يَ 

جر بادية ينقصهم معرفة ه   ،جهات ،يقدر، والعكس، يعني بعض الجهات تطلب علماء
ي الشيخ فالن، ويكلفون هذا غالوضوء الصحيح والصالة الصحيحة، ثم بعد ذلك يقولون: ال، نب

الشيخ الكبير مع أن مدرسي المعاهد أفضل من هذا الشيخ بالنسبة لهم، وعندهم معهد، فأقول: 
فيما ال  اوال نكلف أحد   "مرنا أن ننزل الناس منازلهمأُ "هم كما جاء في الخبر: نزل الناس منازليُ 

به اتركه، إال إذا رأيت منه  ادام هللا نافع   يحسنه، أو نقحمه فيما يصعب عليه ويشق عليه، وما
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، سواء  وأن في وقته سعة يمكن أن ينفع أكثر، فيقال له: العمر قصير، استغل ا،وتراخي   اتقصير  
  أو من هذا النوع. ذا النوعمن ه

 ســـــــــود الربـــــــــانيكـــــــــابن يزيـــــــــد ا 
 

ـــــــــان  وكـــــــــابن ا   ـــــــــد اثن  ســـــــــود يزي
 

استسقى به معاوية، خطب معاوية في صالة  ،عابد زاهد ،ي تابعي جليلرش  يزيد بن األسود الجُ 
يا يزيد، رفع يديه فدعا، نزلت األمطار فما  وقال: ادعُ  ،االستسقاء ثم دعاه ووقف عند المنبر

اع الناس أن يصلوا إلى بيوتهم، في بعض الروايات يقول: إن يزيد هذا قال: فضحتني يا استط
معاوية، اللهم اقبضني إليك، فمات في مكانه، يعني األمة بحاجة إلى أمثال هؤالء، افترض أن 

يأكل الحالل  ،هذا ما هو من أهل العلم، وليس من أهل التعليم، لكنه صالح في نفسه
تحتاجه األمة في مثل هذا، وكثير من الناس إذا رأى من هذا  ،لبه سليمونيته وق ،الخالص

 أنالنوع يقول: هذا وجوده مثل عدمه، صالحه لنفسه، هذا الكالم ليس بصحيح، إنما النفع 
ينفع غيره المتعدي، أما ينفع نفسه هذا وجوده مثل عدمه، هذا الكالم باطل بال شك، وال تكلف 

أو على سمت واحد، لو كانت على سمت واحد كلهم  ،تيرة واحدةاألمة أن تكون كلها على و 
 علماء لتعطلت المصالح، ولو كانت كلهم عوام لضلوا وأضلوا، وهكذا.

 ؟والثاني ""اثنان  يزيد بن األسود الجرشي  ""وكابن ا سود  
 .......طالب:

زاعي، الخُ  :الثانيرشي و خعي، واألسود بن يزيد الجُ ال، يزيد بن األسود، يزيد بن األسود النَّ 
بن األسود مع األسود بن يزيد من باب المشتبه المقلوب، د بن يزيد الخزاعي اثنان، فيزيد األسو 

 فهذه األبواب كلها متداخلة. ،يزيد بن األسود مع يزيد بن األسود من المتفق والمفترق و 
 سم.

 أحسن هللا إليك.
ر  َأب ي ه   َب إ َلى َغي   َمن  ن س 

ــــــــــَوى ا َبــــــــــاء  َوَنَســــــــــب وا إ َلــــــــــ  ى س 
َيــــــة ، َوَجــــــد   ــــــو  ابــــــن  م ن  ة  َنح   َوَجــــــدَّ
ـــــــــــــَداد  بـــــــــــــالتََّبن  ي   ق  َســـــــــــــب  َكالم   ي ن 

 

 
 
 

 
 

ـــــــــــــــــَراء   ـــــــــــــــــي  َعف  ـــــــــــــــــا   م   َكَبن   إمَّ
ـــــــــد   ـــــــــة  َوَق ـــــــــَري    َوَجَماَع ـــــــــاب ن  ج   َك

ـــــــــ    ـــــــــَود  َأص  َ  لَ س  ـــــــــي  ـــــــــاب ن   َفَل  ب 
 

 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
أو ينسب  ،إما أن ينسب ألمه ،وهؤالء فيهم كثرة في الرواة وغيرهم بيه""من نسب إلى غير أ

سب الولد لزوج نما يُ  اكثير   ،أو ينسب إلى عمه، أو ينسب لشخص ألدنى مناسبة ،إلى زوج أمه
ه ويذهب معه ويقال: هذا ابن فالن، وال يعرف أن أكثر الناس عالقته بهذا يباألم؛ ألنه ير 

إذا أكمل السن النظامية  -الولد ولد الزوجة-زوج األم إذا بلغ االبن  ،الولد، ويوجد اآلن أمثلة
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يذهب به إلى المدرسة ويقال له: هات ما يثبت ابن من هذا؟ هذا فالن  ،للدخول في المدرسة
وكان التشديد يجب أن يكون من  ،ويمشي، اآلن حصل في هذا تشديد ،ولدك؟ نعم ولدي
قبول إال في إثباتات، فيوجد فالن  همضبوطة اآلن، ما في ال سيما وأن األمور ،أزمان متطاولة

سب إلى عمه الذي هو زوج أمه؛ ألنه هو الذي أدخله المدرسة سئل عن اسمه نُ  ،ابن فالن
وسئل عن اسمه، هذا سئل عن اسمه فقيل: عبد هللا، وهذا سئل عن اسمه فقال: فالن، وهو 

ظيم، األحاديث الصحيحة شديد الوارد فيها عفي الحقيقة ليس بابنه، مع أن المسألة الوعيد ال
 بالنسبة لمن انتسب إلى غير أبيه. وعيد عظيم

 ونســــــــــبوا إلــــــــــى ســــــــــوى ا بــــــــــاء  
 إمـــــــــــــــــا  م  كبنـــــــــــــــــي عفـــــــــــــــــراء   ج

 

وروايته في  ،أمه صحابي ةوعبد هللا بن بحين ،معاذ ومعوذ وعوذ أو عوف بني عفراء أمهم
أمامة بنت زينت، نسبة إلى أمها، هذا  الصحيحين، وغيرهم كثير، ابن أم مكتوم، وهو حامل

موجود، والنسبة إلى األم أخف من النسبة إلى غيرها، وكذلك النسبة إلى الجد؛ ألنه أب كما 
نتسب اإلنسان جاءت به النصوص، يعني ما في كذب، وهو ابن هذه المرأة، لكن األصل أن يَ 

ينتسب إلى أمه، من ينتسب إلى  جد مخالفات كثيرة في هذا في الرواة وغيرهم، منإلى أبيه، وُ 
 وينتسب إلى شخص ألدنى مناسبة. ،من ينتسب إلى أدنى مهنة يزاولها ،جده

 وجدة نحو ابن م نية................
 

 ................................... 
 ج

فيكون  ،ومنية جدته أم أبيه، وقال بعضهم: إنها هي أمه ،يعلى بن منية، وهو صحابي جليل
 من النوع األول، ولكن األكثر على أنها جدته.

 ...طالب:....
 ة ضبطوها بالتخفيف.نيَ مُ 

 ...طالب:....
 كيف؟

 ...طالب:....
 لكن بالنسبة للنظم ال بد أن تضبط بهذا، والجواز معلوم. ،هي مضبوطة بالضبطين

ـــــــة وجـــــــد ـــــــن مني  وجـــــــدة نحـــــــو اب
 

 ................................... 
 

ابن جريج ينسب إلى جده عبد الملك  "كابن جري "ي نسب إلى جدته كما نسب إلى جده يعن
فأكثر ما يقال: ابن جريج، عبد الملك بن  ،منسوب إلى جده ،بن عبد العزيز بن جريج المكي

إمام المذهب المعروف،  ،أحمد بن حنبل ،وجماعات فيهم كثرة الذين ينسبون إلى الجد ،جريج
لذلك تقول: أحمد  ؛هر بما نسب إليهنبل، لكن يختصرون ال سيما إذا اشتَ أحمد بن محمد بن ح

 بن حنبل أو تقول: أحمد بن محمد؟ أيهما أشهر؟ أحمد بن حنبل، ما ينازع في هذا أحد.
 ................................وقد  ...................................
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 ينســـــــــــــب كالمقـــــــــــــداد بـــــــــــــالتبني
 

................................... 
 

في الجاهلية  ااألسود بن عبد يزيد، تبناه فنسب إليه، وكان التبني جائز   هالمقداد بن األسود تبنا
 .زيد بن محمد بالتبني :وصدر اإلسالم، وكان يقال لزيد بن حارثة

 بـــــــــابن   فلـــــــــي  ل ســـــــــود أصـــــــــ       نســـــــــــــب كالمقـــــــــــــداد بـــــــــــــالتبنيي  
 

-باعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي تحته ُض  له، بل هو مولى، وكان اليس ابن  
وأي  ،-عليه الصالة والسالم-، الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي -عليه الصالة والسالم
حديثها في الحج واالستثناء يوم  ع ذلك تحت هذا المولى، ولذلكوم، نسب أشرف من هذا

 فإن لك على ربك ما استثنيت(( ،واشترطي ))حجيقالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال: 
حتى جزم جمع من  ..،وال ،وال في كتاب اإلحصار ،اإلمام البخاري ما وضعه في كتاب الحج

خرجه في كتاب النكاح باب األكفاء في الدين، من لكنه الكبار أن البخاري لم يخرج الحديث، 
ا لألسود؛ ت هذا المولى،باعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحأجل أن ُض  ألن  وليس ولد 

نما تبناه فنسب إليه  ،له األسود بن عبد يزيد هذا ليس بمولى، من أقحاح العرب، وليس بابنٍ  وا 
ال فهو مولى، نعم.  وا 

 أحسن هللا إليك.
َ    الظَّاه ر   وب وَن إ َلى خ   الَمن س 

ر     ـــــــــــــد  َب ـــــــــــــار و  َكال  ـــــــــــــب وا ل َع  َوَنَس
ــــــــ َمان  َن ــــــــَلي  ــــــــي  س  م  ــــــــَ ل َك التَّي   َزل  َك

 

 
 

 ج
 
 ج 
 ج

ر   ـــــــد  ـــــــَزَل َب وَن ـــــــر  ـــــــن  َعم  ـــــــة  ب  َب  ا ع ق 
ــا م    .........................َوَخال ــد   َتي 

 

 نزل تيما. ،تيما، تيما
 ...طالب:....

 ؟هاه
 ...طالب:....

 ؟نوينت
 ...طالب:....

 ال، قصر، نعم.
ر     ـــــــــــــد  َب ـــــــــــــار و  َكال  ـــــــــــــب وا ل َع  َوَنَس

ــــــــي   م  ــــــــَ ل َك التَّي  ــــــــ َك َمان  َن ــــــــَلي   َزل  س 
ــــــــــه   س  ل و  ــــــــــز م   ج  ــــــــــا َل ــــــــــم  َلمَّ َس ق   َوم 

 

 
 

 ج
 
 ج 
 ج

ر   ـــــــد  ـــــــَزَل َب وَن ـــــــر  ـــــــن  َعم  ـــــــة  ب  َب  ا ع ق 
ــــــــــا م ــــــــــر   َتي  ع  ــــــــــ َّاء  ج  ــــــــــد  ب َح  َوَخال 

ــــــــم   س  ــــــــد  هللا  َمــــــــو َ ه  و  ل ــــــــَ  َعب   َمج 
 

المنسوبون إلى خالف الظاهر: يعني إذا سمعت عن أبي مسعود البدري هل يتردد أحد أنه 
 ،إلى بدر؟ ال سيما وأنه صحابي اة بدر؟ يمكن أن يتردد أحد في كونه منسوب  و منسوب إلى غز 
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وممن حضر العقبة وقيل: بدري، الذي جرى عليه الناظم أن أبا مسعود عقبة بن  ،من السابقين
نما نزل بدر  اعمرو البدري األنصاري لم يشهد بدر   فنسب إليها،  ا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وا 

في  -تعالى رحمه هللا-ألنه نزلها، نزل بدر، فنسب إليها، لكن اإلمام البخاري  قيل له: بدري؛
وفي الصحيح خبر يدل على أنه شهدها، وأما الكثير بل األكثر  صحيحه ذكره فيمن شهد بدر ا،

، وال شك أن المثبت عند أهل العلم مقدم على النافي، هامن أهل العلم قالوا: إنه نزلها ولم يشهد
فال  ،لى بدر هو المتبادر إلى الذهنإلذلك، ظاهر النسبة  أن ظاهر النسبة مقتضٍ ال سيما و 

 قوي. يترك هذا الظاهر إال بمعارضٍ 
 ...طالب:....

 ين؟أ
 ...طالب:....

ما قيل إال أبو مسعود  ؟نعم لماذا ال يقال: ابن مسعود البدري؟ عبد هللا بن مسعود البدري 
وال قيل: عمر البدري، وال قيل من حضر بدر إال  ،البدري يعني ما قيل: أبو بكر  ؟البدري؟ نعم

 نعم؟ أبو بكر شهد بدر لماذا لم ينسب إليها؟ ؟هو
 و  قير إ  في نفر من ضمنهم أبو مسعود.ا........ طالب: هم يقولون: شهد بدر  

 هاه؟
 ......طالب: ما قير بدر  إ  في نفر.
ف بها؛ ألنها أعظم ما عنده من مناقب، عر  فيُ  ،أعظم مناقبه اال يمكن أن يقال: أن شهوده بدر  

وال ينسب إليه ال يضير، فكثير من  ،وكون اإلنسان ينتسب إلى شيء مع أن غيره يشاركه فيه
الرواة والصحابة وغيرهم ينسبون إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم مع أنهم معهم من يشاركهم في 

يعني ما في دوسي إال أبو هريرة؟ أو يقال: هذه القبائل، يعني لما يقال: أبو هريرة الدوسي، 
مع أنه يندر أن ينسب إلى  ؟عبد هللا بن مسعود الهذلي، ما من هذيل إال عبد هللا بن مسعود

 ذيل.وس أو إلى هُ دَ 
ــــــــزل ــــــــي ســــــــليمان ن ــــــــ لك التيم  ك

 تيما................................   ج
 

أعني في التقسيم القديم لألقاليم تيما  ،شاموكانت في السابق في حدود ال ،بلد اتيما معروف أنه
 ؟اليهود إلى تيما، نعم -رضي هللا عنه-ولذلك لما أجلى عمر  ؛في حدود الشام

 ...طالب:....
 على التقسيم القديم تبع الشام، كما أن ما كان جنوب الطائف يقال له: يمن.

ــــــــ لك التيمــــــــي ســــــــليمان نــــــــزل  ك
 جلوسه.............................

 

ــــــــــ  ــــــــــد بَح ــــــــــا وخال ــــــــــر   تيم  اء جع
................................... 
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هللا، وهذا منسوب إلى أبو بكر تيمي ابن تيم  إلى بني التيم كأبي بكر مثال   ايعني ليس منسوب  
 البلد تيما.

................................... 
 جلوسه.............................

 اء جعر   بحَ  ..................وخالد 
 ................................... 

اء ما خالد الحذ   ،وما حذا قط تعلقه وتلحقه جلوسه عند الحذائين،يعني الذي جعل هذه النسبة 
فصار لقربهم منه يجلس عندهم، فنسب  ،حذا قط، لكنه يجلس عندهم، وتزوج امرأة في حيهم

 إليهم.
ــــــــــزم ــــــــــا ل  جلوســــــــــه ومقســــــــــم لم

 

  مــــــــو ه وســــــــممجلـــــــ  عبــــــــد هللا 
 

لكنه لزمه لألخذ عنه فنسب إليه للمالزمة،  ،قسم مولى ابن عباس هو في الحقيقة ليس بمولىم  
 ؛؟ إلى كافية ابن الحاجب، نسب إليهاماذاي نسبة إلى والنسبة تكون ألدنى مناسبة، الكافيج  

يعني  وسم" "مجل  عبد هللا مو ه وم قسم لما لزم ابن عباس نسب إليهألنه لزم تدريسها، 
صار له وسم وعالمة؛ ألن االسم من الوسم عند من؟ الكوفيين نعم، ومن السمو عند 

 .البصريين
 سم.

 أحسن هللا إليك.
َهَماي    الم ب 
ــــــ َواة  َمــــــا َلــــــم  ي َســــــَوم  ــــــرُّ َهم  ال   ى م  ب 

 

 
 ج
 ج
 

................................... 
 

 ُيْسَمى، ُيْسَمى.
 أحسن هللا إليك.

هَ  ــــــب  ــــــَمى َوم  َواة  َمــــــا َلــــــم  ي س  ــــــرُّ  م  ال 
 َوَمــــــــن  َرَقــــــــى َســــــــي  َد َ اَك الَحــــــــي   

ــــــَ ن   ــــــن  ف  ــــــو  اب  ــــــه  َنح  ن  ــــــه   َوم   َعم  
 

 
 
 

 

ــــَما ــــَي َأس  َحــــي و  َوه  َرَأة  ف ــــي ال   َكــــام 
د  ال ي  ــــــــــــــي َســــــــــــــع  ر     َرا   َأب  ــــــــــــــد   خ 

ـــــــــــه   َجت  ـــــــــــه  َزو  ـــــــــــه   َعمَّت  ـــــــــــن  أ م    اب 
 

فيختلف عن المهمل الذي ذكر اسمه فقط،  ،أصال   يسمَّ جمع المبهم وهو الذي لم  المبهمات:
مي، ويرد هذا في السند كما يرد يعني ما سُ  ،وذكر ما ال يتميز به، المبهم عن رجل عن فالن

 ،جاء أعرابي ،جاء رجل ،-عليه الصالة والسالم-سأل النبي  وأن رجال   ،عن رجل ،في المتن
فتبيين المبهم وتعيينه يتوقف عليه التصحيح  ،دهذه مبهمات، واألهم فيها ما كان في األساني

 والتضعيف، ومن هنا جاءت أهميته.
في تسمية هذه العائلة واألسرة المباركة آل  ،بمناسبة ذكر سليمان التيمي وأنه نسب إلى تيما

أو أنهم مروا بتيما ورأوا جارية صغيرة  ؟هل هو نسبة لجدتهم التي سميت ؟هل نزلوها ،تيمية
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ن لم  ؟بعضهم، فلما رجع وجدوا األم قد ولدت جارية تشبهها فقال: هذه تيمية فحفظ صورتها وا 
 يكن اسمها تيمية.

وقد يقال كما قال  ،والنسبة لهذه المناسبة ،على كل حال كالم أهل العلم في هذا معروف
 فهي نسبة إلى غير الظاهر. ،بعضهم: إن جدتهم اسمها تيمية

سأل  اأو أن أعرابي   ،أو أن رجال   ،عن رجل في السند م يسم  المبهمات، قلنا: إن المبهم الذي ل
في المتن، وتعيين المبهم وكذلك المهمل في السند أهم مما في  -عليه الصالة والسالم-النبي 

ما ندري حتى  و ضعفه، نحنالمتن؛ ألنه إذا كان في السند ترتب عليه معرفة صحة الحديث أ
هو ثقة عندي ال يكفي، على ما جل ثقة، وقال: روى عنه، حدثني ر  ، ولو عدله منىيسم
 .تقدم

 بااااااااااه الخطياااااااااااب والفقياااااااااااه الصااااااااااايرفي    ومااااااااااااابهم التعاااااااااااااديل لااااااااااااايس يكتفاااااااااااااي
 ج

وهي من  ،لماذا ننقل كالم الصيرفي والخطيب في مثل هذه المسائل ؟لماذا ال يكتفى به
، غيره وال يكون ثقة عند مهمات علوم الحديث؛ ألن العلة ظاهرة؛ ألنه قد يكون ثقة عنده

قوله، إذا ده أن يقبل قل  فعلى من يُ  امتبوع   اإذا كان إمام   ضهم يستثني إذا قال: حدثني الثقةبع
لزم المالكية كلهم قبول هذا التعديل، وكذلك لو قاله الشافعي أو أحمد؛  قال مالك: حدثني الثقة
؟ هذا الحكمفكيف بالوسائل التي بها يثبت  ،الصة التي هي الحكمألنهم يقلدونه في الخُ 

وال شكُ ، وابن بَ حافال   اف فيه الخطيب كتاب  أل   ،فيه مؤلفات كثيرة -موضوع المبهمات- الموضوع
 :لحافظ العراقي الكتب التي تقدمت في كتب سماهابن اوالنووي وجمع الولي أبو زرعة 

اد حم   ع قديم ا في الرياض بتحقيق الشيخ:بطُ  (المستفاد من مبهمات المتن واإلسناد)
، يقابله المبهمات في القرآن، اجلدات، فهو كتاب مهم جد  نصاري، ثم طبع محقق ا في ثالثة ماأل

 كتاب في تعيين هذه المبهمات التي جاءت في القرآن. يهيلوللس  
المبهم في السند عرفنا أثره على الحكم على الحديث، وأما في المتن فله أثر، لكن ليس مثل 

السند، له أثر إذا عرفنا هذا المبهم، وعرفنا أنه متقدم اإلسالم أو  األثر المرتب على اإلبهام في
 متأخر تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على ضوء هذا.

ذا كان  قلنا: إذا كان متأخر اإلسالم قلنا: هذا ناسخ، إذا ما بقي من وجوه الجمع إال هذا، وا 
 ؟الثاني المعارض له متأخر، نعممتقدم اإلسالم قلنا: إنه منسوخ؛ ألن هذا الراوي متقدم، و 

 ...طالب:....
نه يلزم من يقلده أن يقبل التوثيق : إما أعرف أنا اآلن، لكن لو قال: يندرج في القول الذي قال

 ، أما الشافعي ومالك موجود بكثرة.المبهم
 :-رحمه هللا-قال 

 ومـــــــبهم الـــــــرواة مـــــــا لـــــــم يســـــــمى
 
 ج

 ................................... 
 ج
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 وهي لغة كما تقدم. ،التخفيفب
................................... 

 

 كـــــامرأة فـــــي الحـــــيو وهـــــي أســـــما 
 
 

قال  -عليه الصالة والسالم-أجابها النبي  ،-عليه الصالة والسالم-جاءت امرأة فسألت النبي 
م قال: وهي أسماء، ويختلف العلماء في نسبتها، فمنه صة ممسكة((رْ ))خذي ف  عند طهرها: 

وفي صحيح مسلم ما يدل على  سكن، ومنهم من يقول: هي بنت َشَكل،من قال: أسماء بنت ال
ل أو العكس، حتى أن الدمياطي كَ القول األخير، وبعضهم يقول: أن السكن تصحف عن شَ 

ل، قال: صوابه السكن، تصحفت كَ وهي أسماء بنت شَ  ،علق على نسخته من صحيح مسلم
 .علم ابن حجر وغيره كلهم ردوا عليهلكن رد عليه أهل ال ،الكلمة

................................... 
 ومـــــــــن رقـــــــــى ســـــــــيد  اك الحـــــــــي

 ج

 .........................وهــي أســما 
ــــــــــــــي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدر   را     أب

 

 ،وفيهم أبو سعيد وغيره، ثالثون عدتهم ،دغ سيدهم فجاءوا إلى هذه السريةحي من األعراب لُ 
نرقي إال بجعل،  مادغ سيدهم فجاءوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: فلُ  ،استضافوهم فلم يضيفوهم

اتفقوا على ثالثين رأس من الغنم، لكن من الذي رقاه؟ جاء في رايات كثيرة أنه أبو سعيد 
ما  ،الخدري راوي الحديث، وجاء ما يدل على أنه غيره؛ ألنه وصفه بأنه شاب من األنصار

لما رجع: أتحسن الرقية؟ قال: ما زدت على أن رقيته بفاتحة  حسن الرقية، فقلنا لهكنا نظنه يُ 
ويتحدث  ،ما يمنع أن يكني عن نفسه ،ي عن نفسه أبو سعيد الخدري كن   الكتاب، وال يمنع أن يُ 

يث كما في الحد ،آخر يتحدث عنه اعن نفسه على أسلوب التجريد، أن يجرد من نفسه شخص  
عليه الصالة - ن أبي وقاص أن النبيعن سعد ب :حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح
وسعد جالس، قالوا: هذا فيه تجريد؛ ألن سعد بن أبي وقاص جرد من  اأعطى رهط   -والسالم

وهو  ،آخر وتحدث عنه، ومثله هنا أبو سعيد جرد من نفسه شاب من األنصار انفسه شخص  
ل ما قام ما صغير السن، من صغار الصحابة، وكونه يقول: إنه ال يحسن الرقية يمكن أو 

عنده إال الفاتحة، وهو كان يظن أن الرقية تحتاج إلى شيء أكثر من هذا، ثم لما شفي قال: 
 ما زدت على أن قرأت عليه فاتحة الكتاب.

وبمناسبة الرقية يعني ينتشر بين الناس بين الرقاة منهم من يوصي بقراءة القرآن كله على 
ة، مع أن النص جاء في الفاتحة، وآية الكرسي المريض، ومنهم من يوصي بقراءة البقرة كامل
كان يعوذ الحسن والحسين  -عليه الصالة والسالم-أعظم آية في كتاب هللا، والمعوذتين، النبي 

 بهما، وهناك آيات ال عالقة لها بالمرض وال المريض.
رف عي إلى رقية شخص عُ كتة ودعابة دُ من طالب العلم فيه نُ  اومن الطرائف أن شخص  

، همنكراته و لموبقاتهذا لما يعافيه هللا يرجع  قال لهم: يا اإلخوان أنا ما أنا براقٍ  ،وبقاتبالم
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ع وَن َمَع : -جل وعال-قالوا: احتسب أنت لعل هللا يهديه على يديك، فرقاه بقوله  يَن َ  َيد  }َوالَّ  
َم َّللاَّ   َ  الَّت ي َحرَّ ت ل وَن النَّف  ا آَخَر َوَ  َيق  ن ونَ َّللاَّ  إ َله  يكررها  [( سورة الفرقان61)] { إ  َّ ب ال َح    َوَ  َيز 

وآيات الخمر، وجاب هذه الموبقات التي يستعملها هذا الشخص،  ،وجاب آيات السرقة ا،مرار  
يعني هل هذه بالفعل تدخل في الرقية أو هي دعوة؟ هي دعوة هذه ليست رقية، حتى أن 

، أو ها آيات يعني ما فائدة المريض من آية الدين مثال  بعض العلماء يكرر على أن البقرة في
قصة البقرة، أو غيرها من القصص التي ذكرت، ويقول: إن قراءة البقرة كاملة قد تحول بين 

{ (من)الراقي وبين تدبر ما يقرأ، وهذا مرده إلى  ر آن  ل  م َن ال ق  إذا قلنا:  [( سورة اإلسراء11)] }َون َنز  
{ه شفاء ما يمنع أن تقرأ بيانية والقرآن كل على  [( سورة المسد2)] }َتبَّي  َيَدا َأب ي َلَهب  َوَتبَّ

ذا قلنا: إ ونفع في هذا الباب، ومنه ما هو  ،نها تبعيضية فمن القرآن ما هو للرقيةمريض، وا 
وهكذا، فالقرآن فيه  منه ما هو قصص، ومنه ما هو أخبارلألحكام، ومنه ما هو لآلداب، و 

صص بعض القرآن، الشفاء في بعض القرآن، يعني لو فاألحكام بعض القرآن، القَ  ،عهذه األنوا 
ر   ه َمَزة  لَُّمَزة {ثم قرأت:  ،، أو ارقنياقرأ علي   اجاء مريض وقال: جزاك هللا خير   ر  ل  ك  ( 2)] }َوي 

{، و[سورة الهمزة }إ َ ا ز ل ز َلي  سور هذه ال وجمعت من [( سورة المسد2)] }َتبَّي  َيَدا َأب ي َلَهب  َوَتبَّ
و  ز ل زَاَلَها{ َر  هذه  مع أنهم يقرءونها على المرأة إذا تعسرت والدتها، تقرأ [( سورة الزلزلة2)] ا  

 -عليه الصالة والسالم-ليست هذه هي الطريقة، ولم يعرف أن النبي السور، بعضهم يقول: 
مكث ساعة أو  -ة والسالمعليه الصال-مكث ساعة يقرأ على مريض، ما عرف أن النبي 

يرى أن  ،ستدرج الراقي، لكن قد يُ احتى من تبعه بإحسان يمكث ساعة أو ساعات يرقي مريض  
من فيه مس، مثل رقي، ال سيما هذا المرقي بمزيد، يعني تدل القرائن على أنه لو زاد استفاد المَ 

 له: زد.دة تنفع، يقال دام دلت القرائن على أن الزيا ما هذا يقال له: ز د،
 ...طالب:....

 .-ارضي هللا عنه-ثبت عن عائشة  ما في شيء،
 طالب: قراءة البقرة.
 ما هو بعلى المريض، يستعمل في مورده. ،تقرأها في البيت ،تفر منها الشياطين

 ...طالب:....
 على كل حال مثلما ذكرنا أن بعض اآليات ال عالقة لها بكثير من األمراض، ومرد هذا أوال  

ل  المانع؟  ماحتى لو قرأت تبت،  ،إلى )من( هل هي بيانية فيكون القرآن كله شفاء اخر  آو  }َون َنز  
َفاء{ ر آن  َما ه َو ش  َن ال ق  وهذا أمر ظاهر يعني،  ،نها تبعيضية: إومن قال [( سورة اإلسراء11)] م 

ما هو  ومنه ،أنه أبعاض القرآن، منه ما هو أحكام، ومنه ما هو عقائد، ومنه ما هو قصص
 كذا، وليكن منه ما هو شفاء.

 ومـــــــــن رقـــــــــى ســـــــــيد  اك الحـــــــــي
 ج

ــــــــــــــي ســــــــــــــعيد الخــــــــــــــدر   را      أب
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، ومع ذلك جاء في وقصته في الصحيحين، لكنه لم يسم ألن أبا سعيد أبهمه في الرواية،
 .ه تكرار قراءة الفاتحة سبع مراتالترمذي وغير 
 ...طالب:....

 هو؟ ما
 ...طالب:....

 ؟عرابهاإ  مالكن  ،، راقٍ راقٍ 
 ومـــــــــن رقـــــــــى ســـــــــيد  اك الحـــــــــي

 ج

  .....................أبــي ســعيد را    
 

 ؟نعم
 ...طالب:....

 كيف؟
 ...طالب:....

راح، على كل حال هذه موجودة في أكثر النسخ، وفيها أبو في بعض النسخ، لكن وجهه الشُ 
 قالوا؟ ماذا

 ...طالب:....
 ي في الشرح.ذشوف ال، كمل، كمل

 ...طالب:....
 ي القصةغال ما نبال، 

 ...طالب:....
 بالجر، ويكون أبي سعيد بدال   كامرأة، عطف يعني مع حذف حرف العطف، كامرأة وراقٍ  ؟على

  .من راقٍ 
................................... 
 ومنـــــــه نحـــــــو ابـــــــن فـــــــ ن عمـــــــه

 

 ...........................الخدر   
................................... 

 ج

كذلك عطف مع حذف  "عن عمه * عمته"ني حدث فالن بن فالن عن عمه ولم يسمه، يع
نعم يحدث الرجل عن زوجته مما  "زوجته"حرف العطف، حدث فالن عن فالن عن عمته، 

ومن هو دونه كما تقدم في رواية  ،تعلمه وال يعلمه، كما أنه يحدث عن من هو في سنه
 ،زعم ابن أمي :قالت أم هانئ بنت أبي طالب يعني كما "ابن أمه"األكابر عن األصاغر 

أنك قاتل من أجرته، أو أنه قاتل من أجرته، أم هانئ أجارت  ،عني أخاها علي بن أبي طالبت
 -عليه الصالة والسالم-إما نسبه إلى النبي  ..،رجل من المشركين، فقال علي بن أبي طالب
رأى أن المرأة ال تجير؛ ألنها  - عنهرضي هللا- اأو من تلقاء نفسه، زعم أنه يقتله، كأن علي  
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))قد : -عليه الصالة والسالم-وليست من أهل القتال، فقال النبي  ،ليست من أهل الجهاد
 ))قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ((والشاهد: زعم ابن أمي،  يا أم هانئ(( أجرنا من أجرت  

إجارة اإلمام إلجارتها، بإجارة أو ب ،فإجارة المرأة إما أن تكون صحيحة على سبيل االستقالل
ولذلك ما ارتفع  ؛يعني بتبني اإلمام كالمها، إذا تبناه اإلمام صار هو الذي أجار ،اإلمام

ما ارتفع الخالف؛ ألن من يقول تجير  ؟هل تجير الكافر أو ال تجير ،الخالف في إجارة المرأة
ال: ال تجير، قال: لم ينفذه نفذ إجارة أم هانئ، ومن ق -عليه الصالة والسالم-قال: النبي 

نما نفذ بعد أن تبناه النبي  ،استقالال    .وهللا أعلم، -عليه الصالة والسالم-وا 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 شرح ألفية الحافظ العراقي 
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي ) شرح ألفية
 تاريخ الرواة والوفيات

 عبد الكريم الخضير الشيخ:
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين. 
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 رواة والوفيايتاريخ ال

ـــــــــ  با َ ووضـــــــــعوا التـــــــــاريخ لمـــــــــا َك
 فاســــــــــــتكمر النبــــــــــــي والصــــــــــــدي   
ــــــــــــــة ا عــــــــــــــوام والســــــــــــــتينا  ث ث
 ســـــــــنة إحـــــــــدى عشـــــــــرة وقبضـــــــــا

 مـــــــــرولـــــــــث   بعـــــــــد عشـــــــــرين ع  
ــــــــــي ــــــــــ اك بعل ــــــــــان ك  عــــــــــاد بعثم

  معــــــــــاوطلحــــــــــة مــــــــــع الزبيــــــــــر ج  
 وعــــــام خمســــــة وخمســــــين قضــــــى
 ســـــنة إحـــــدى بعـــــد خمســـــين وفـــــي
ـــين ســـبقه ـــن عـــو ، وا م  قضـــى اب

 حكــــــــــيم  وعــــــــــاا حســــــــــان كــــــــــ ا 
 ســــتون فــــي اإلســـــ م ثــــم حضـــــري
ــــــــــ ا ــــــــــة ك ــــــــــو  حســــــــــان ث ث  وف
ـــــد العـــــزى  ـــــن عب ـــــي: حويطـــــب ب   قل
ــــــر   ــــــن نوف   هــــــ ان مــــــع حمــــــنن واب
 وفـــــي الصـــــحاب ســـــتة قـــــد عمـــــروا

 

 ســـــــــبا ووه حتـــــــــى بـــــــــان لمـــــــــا ح   
ــــــــــارو    ــــــــــ ا الف ــــــــــي وك ــــــــــ ا عل  ك
ـــــــي ربيـــــــع قـــــــد قضـــــــى يقينـــــــا  وف
ــــالي الرضــــى  عــــام ثــــ   عشــــرة الت
ـــــــــين غـــــــــدر ـــــــــد ث ث  وخمســـــــــة بع

 الشـــــقاء ا زلـــــيفـــــي ا ربعـــــين  و 
 ســـــــــــنة ســـــــــــي وث ثـــــــــــين معـــــــــــا
ـــــــــه ســـــــــعيد فمضـــــــــى   ســـــــــعد وقبل
ـــــــــي ـــــــــين تف ـــــــــين وث ث  عـــــــــام اثنت
 عـــــــــام ثمـــــــــاني عشـــــــــرة محققـــــــــه
 عشــــــــــرين بعــــــــــد ما ــــــــــة تقــــــــــوم  
 ســـــــــنة أربـــــــــع وخمســـــــــين خلـــــــــي
ـــــــر   ا ـــــــرهم يع ـــــــا لبي  عاشـــــــوا وم

 عـــــــزى مـــــــع ابـــــــن يربـــــــو  ســـــــعيد ي  
 مــــــر  جإلــــــى وصــــــف حكــــــيم فا كــــــر

 كـــــــــرواكـــــــــ اك فـــــــــي المعمـــــــــرين    
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نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،ينالحمد هلل رب العالم
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

تواريخ جمع تاريخ على التخفيف،  "تواريخ الرواة والوفياي": -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
لهمز وقد تكون الهمزة محققة فيقال: تآريخ كما يقال: تأريخ؛ ألن مادة الكلمة أرخت الكتاب با

كل أمة لها تاريخ  ،وورخته، والمراد بالتاريخ الوقت، الوقت هذا في األصل، والتاريخ معروف
الحاجة ليست داعية في أول األمر لقرب العهد، ووجود من  ،تؤرخ به، وهذه األمة سبب التاريخ

وقال: إن معه  ،-رضي هللا عنه-ثم بعد ذلك جاء شخص إلى عمر  ،يحفظ األخبار بدقة
ما  هين على فالن غايته شعبان، فقال له عمر: شعبان الماضي أو القادم؟ ما فيدَ  صك فيه

يدل على ذلك، يعني ما في بيان للتاريخ، السنة غير مبينة، ما يوجد التاريخ إلى اآلن، فأمر 
واعتماد التاريخ، ثم اتفق الصحابة على  ،بوضع التاريخ -وأرضاه رضي هللا تعالى عنه-عمر 

األولى هي سنة الهجرة، واتفقوا أيضا على أن يكون مبدأها في المحرم، وهذا  ةأن تكون السن
ن شذ من شذ وجعل التاريخ مربوط ا  إجماع من الصحابة، وعمل األمة عليه إلى يومنا هذا، وا 

بالسنوات الشمسية ال القمرية، هذا موجود في بعض البلدان التي تزعم أنها تنتسب  بالهجرة لكنه
تؤرخ بالسنة الهجرية الشمسية ال القمرية، فتجد في تواريخهم اآلن نحن في كم؟ إلى اإلسالم، 

ألف وثالثمائة يمكن وخمسة وتسعين أو شيء من هذا، وبعض البلدان خرجت عن إجماع 
األمة، وهذا قريب، جعلوا بداية السنة من ربيع، مع أن الصحابة اتفقوا على أن بداية السنة 

إلى أن كثر اختالط  ، وجرت عليه األمةمد هذا التاريخحال اعتُ شهر هللا المحرم، على كل 
تاريخ  ؛ثم صاروا يقرنون تاريخ المسلمين بتاريخ الكفار، فيكتبون تاريخين ،المسلمين بغيرهم

واكتفوا  همللمسلمين وتاريخ لغيرهم، استمر األمر على ذلك مدة إلى أن رأوا االستغناء عن تاريخ
رتبطوا بهم واشتبكوا بهم، فالمعامالت المالية كلها مرتبطة باألعداء، بتاريخ أعدائهم؛ ألنهم ا

 ويعتمدوا التاريخ النصراني. ،لغوا التاريخ اإلسالميفاضطروا أن يُ 
هو فائدته في العبادات وفي المعامالت هذا أمر  ..،هذا التاريخ فائدته عظمى، ال سيما في

ا وكشف كذب الكذابين لم   ،ئدته في الرواةفا أيضا ظاهر ال يمكن أن يستغنى عنه بحال، لكن
 ،إذا ادعى أنه روى عن فالنفأحدث الكذابون الكذب وضع لهم العلماء، اكتشفوهم بالتاريخ، 

معنى السنين؟ متى ولد؟ ولد سنة  ماين، يختبروه بالسنَّ  ؟ادعى أنه روى عن فالن، يقال: كم
كما - نه مثال  سنة ثمانين، فيقولون لهفيجدو  ،مائة، فينظرن متى وفاة الذي ادعى أنه روى عنه

أنت رويت عنه بعد ما مات بعشرين سنة، يوجد هذا عن بعض سذاج  :-حدث في قضايا
هدي أحمد شاكر يُ  ،هدي الكتب لألعالم مثال  طالب العلم اآلن، يرى أو يسمع أن الشخصيات تُ 

عن وفاة أحمد  هصير لها قيمة، ووجدنا من يصغر سنلفالن، وفالن يهدي لفالن، يعني وت
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عند أحد طالب  ا، ومن أطرف ما مر بي وجدت كتاب  شاكر كاتب هدية من الشيخ أحمد شاكر
العلم وهو من أقراني مكتوب عليه هدية من المؤلف، من المؤلف؟ ابن القيم، هدية من 

فاستثبته قلت: كيف ابن القيم يهدي لك  ين؟ سبعمائة وواحد وخمسين،أالمؤلف، كم؟ ابن القيم 
ي كاتب؟ فإذا به واحد من العلماء لهم تآليف يقول: هذا ذلكتاب؟ قال: شوف التوقيع من الا

 ،ألفها وأهداها لي، وكتب من غير نظر، يعني معها، يعني من غير قصد صار بين كتبه التي
 اهذ سهل هذا، يبقى هذا الكتابة ُتتَّهم، أو ُيتهم عقل صاحبك الشيخ هذا المؤلف، يحدث من

، يزعم أن ف، لكن اإلشكال في أن يدعي الشخص ما ال يدركه، يتشبع بما لم يعطَ أمور طرائ
ه يصغر عن ذلك، قد أحمد شاكر أهدى إليه، أو فالن من الكبار أهدى إليه، ومع ذلك سن  

المرحلة االبتدائية في وقت لكن ليس له شأن على وقت الشيخ، يمكنه في  ايكون موجود  
ذا وجد اسم أحمد شاكر، يسمع أن الشيخ أحمد شاكر يُ ويكتب هدية من الشيخ  الشيخ، هدي، وا 
 .و من هذا النوع، يكتشف بالتاريخفيكتب مثل هذا، ه على كتاب تضاعفت قيمتهالشيخ 

 ،كشف فيه كذب الكذابينفاد منه في علم الحديث، ويُ تواريخ الرواة على وجه الخصوص يُ 
ينسى ما يدل على  اتاريخ قديم، أحيان   وتزوير المزورين، اآلن تزور مخطوطات، ويكتب فيها

فتضح اإلنسان، وهذا وقع، تكتب المخطوطة على أنها في القرن السابع ثم يتبين أن الكذب، يُ 
 الكتاب فيه نقل عن شخص في القرن التاسع، هذا غباء، يعني مع أنه كذب.
، فيها اتب كثيرة جد  فالتواريخ معرفة طالب العلم لها في غاية األهمية، وتواريخ الرواة فيها ك

 أصول وفيها ذيول، فيها مختصرات، وفيها مطوالت، نعم.
 ...طالب:....

ما احتجنا إليه مدة ألف ويمكن ثالثمائة سنة ما احتاجت األمة إليه، أمورهم منضبطة وال 
عندهم أدنى إشكال، ليس عندهم أدنى إشكال، لكنهم الشركات حينما يعتمدونه يوفر لهم في 

ة أيام، يوفر لهم في السنة من أجور العمال عشرة أيام، ثلث شهر، فهي مصلحة السنة عشر 
 .نن من كان قبلكم(())لتتبعن سَ دنيوية، وأما بقية الناس الذين ال مصلحة لهم فهو مجرد: 

مضبوطة عندكم بالتشديد، فهل تنطق بالتشديد أو الوفَيات؟ وعلى هذا ماذا يقال في  اي""والوفي  
 ؟ وفَيات أو وفي  ات؟كتاب ابن خلكان

 طالب: الثنتين يا شيخ.
 هاه؟

 طالب: اللفظتين أو العبارتين.
حصل فيها كالم كثير عند بعض الكتاب قبل ثالثين سنة أو أربعين سنة، وال اتفقوا  وه شوف

أتوقع أو نسيت حسين عباس في مقدمته  ،على شيء، في شيء؟، وال اتفقوا على شيء، وأذكر
 فيراجع. ؟ان أو محيي الدين عبد الحميد، نسيت أيهملطبعته وفيات األعي
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 :-رحمه هللا-قال 
 ووضـــــــــعوا التـــــــــاريخ لمـــــــــا كـــــــــ با

 

  ووه.............................. 
ال فالتاريخ موجود  يعني الكذابون لما كذبوا وضع األئمة التاريخ، يعني ألفوا في تواريخ الرواة، وا 

 .-وأرضاه رضي هللا عنه-من عهد عمر 
 سـبا................حتى بـان لمـا ح    ...................................

 

 تبين.سن الراوي وسن من روى عنه، بهذا ان، ن  حتى بان يعني الكذب لما حسب الس   
 فاســــــــــــتكمر النبــــــــــــي والصــــــــــــدي   

 

 ................................. 
 

يق أبو بكر. ،-عليه الصالة والسالم-النبي    والصد 
................................... 

 

ــــــــــارو     ــــــــــ ا الف ــــــــــي وك ــــــــــ ا عل  ك
 

يتفقون في السن عند الوفاة، وكلهم مات عن ثالث وستين سنة على خالف بين أهل العلم، 
 األشهر واألكثر. وهلكن هذا 

 فاســــــــــــتكمر النبــــــــــــي والصــــــــــــدي   
 

ــــــــــارو     ــــــــــ ا الف ــــــــــي وك ــــــــــ ا عل  ك

 

ــــــــــــــة ا عــــــــــــــوام والســــــــــــــتينا  ث ث
 

 ................................... 
 

جاء في سنه في الصحيح وغيره أنه ثالث وستين سنة، وجاء  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 :بأسانيد صحيحة أنه خمس وستون سنة، فمن قال اعن أنس أنه ستون سنة، وجاء أيض   اأيض  

ومن  الذي فوق العقود، ،سهل؛ ألن جرت عادة العرب بحذف الكسر هستين الجواب عنه أمر 
قال: خمسة وستين لعله حسب سنة الوفاة وسنة الوالدة، ومن قال ثالثة وستين حذفهما، 

ثالث وستون  -عليه الصالة والسالم-المقصود أن األكثر والمعتمد عند أهل العلم أن سنه 
 سنة.

ــــــــــــــة ا عــــــــــــــوام والســــــــــــــتينا  ث ث
 

ـــــــي ربيـــــــع قـــــــد قضـــــــى يقينـــــــا   وف

 

يقن، كونه في ربيع األول سنة إحدى عشرة، هذا في شهر ربيع األول هذا أمر مت يعني كونه
إشكال، متفق عليه، لكن  هما فيأمر مجزوم به مقطوع به، والمختلف فيه، كونه يوم االثنين 

خون ر المؤ  ؟الخالف في اليوم، في تاريخ ذلك اليوم، هل هو الثاني عشر كما هو قول األكثر
م االثنين الثاني عشر من ربيع األول، تتابعوا على كونه في الثاني عشر من ربيع األول، يو 

 وأهل السير أكثرهم على هذا. ،وأكثر المؤرخين على هذا
مع أنه ال يمكن أن يوافق االثنين الثاني عشر،  مات في الثاني عشراستشكل كونه  السهيلي

على أي حال من األحوال، لماذا؟ هل عندنا طرف خيط نصل به إلى الحقيقة؟ أو نستسلم وال 
ال ما سمعنا؟ نعم يوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة، نعم يوم جمعة، فعلى هذا األول من نقول إ

ذي الحجة متى يكون؟ الخميس، فإذا حسبنا األشهر، ذي الحجة ومحرم وصفر كاملة فلن 
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حسبنا بعضها إذا أن يكون االثنين الثاني عشر، وكذلك إذا حسبناها ناقصة، وكذلك  ىيتأت
النقص، لو كان أول شهر ذي الحجة الجمعة ممكن على تقدير تمام  على التمام وبعضها على

ولذا اضطر صاحب التوفيقات  ؛األشهر، أن يكون االثنين الثاني عشر من ربيع األول
ها، وفيه 3133اإللهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين اإلفرنجية، هذا مطبوع سنة 

اريخ إلى سنة ألف وخمسمائة، في ألف وخمسمائة من بداية الت ،بدايات األشهر من سنة واحد
 اسمه اللواء المصري محمد مختار باشا، مأمور الخاصة الخديوية. :هذا يقول ، نعم؟سنة

ي هي سنة حجة الوداع، يقول: ذو الحجة الجمعة، إذا قلنا: تسنة عشر ال ؟قولننظر ماذا ي
يع األول الثاني عشر، لكن هل يصح بداية ذو الحجة الجمعة، اتفق لنا أن يكون االثنين من رب

ما  ،أن نقول: إن الجمعة هو أول ذو الحجة؟ متى تكون الوقفة؟ السبت، تكون الوقفة السبت
تكون الجمعة، وهذا محل اتفاق جاءت به النصوص المتظاهرة المتكاثرة الصحيحة أنها في يوم 

بين المدينة ومكة، فرؤي  الجمعة، لكن بعضهم قال: لعله في هذه السنة اختلفت رؤية الهالل
الهالل بالمدينة ليلة الجمعة، فكان األول من ذي الحجة يوم الجمعة، ورؤي الهالل بمكة ليلة 
الخميس، فصارت الحجة على رؤية أهل مكة، والوفاة على رؤية أهل المدينة، يعني على القول 

ء، لكن على كل حال شي وأبالمدينة  أو يكون حال دون رؤية الهالل شيءباختالف المطالع، 
ال بعض المحققين يحرر أنه في الثاني  الكالم هذا من أجل الدفاع عما جرى عليه الجمهور، وا 
من شهر ربيع األول، الثاني يوم االثنين الثاني من شهر ربيع األول، وكأنه يميل إلى أن عشر 

شر، على تصحفت عن شهر األصل: الثاني شهر ربيع األول، أو من شهر، فقال: الثاني ع
ي الخالف في الوفاة ورد نظيره في الميالد، يعنأن كل حال ما الذي يترتب على هذا؟ يعني 

ولد في االثنين ومات  -عليه الصالة والسالم-كون النبي  كونه الثاني عشر من ربيع األول
لكن  ))ذاك يوم ولدت فيه((في االثنين هذا ما فيه إشكال، حتى جاءت به نصوص مرفوعة، 

الثاني عشر محل خالف، وبعض المحققين يحررون أنه في الثامن من ربيع األول، كونه 
قامة الموالد في هذا -عليه الصالة والسالم-والدته  ، وما تتابعوا عليه من أنه الثاني عشر، وا 

كيف يتتابعون على مثل هذا  اليوم نفسه يعني إحياء  لهذه البدعة، يعني على اعتبار مثال  
لى أنه لو ثبت وتقرر وأجمع على أنه في الثاني عشر هل يسوغ أن يقام فيه الخطأ، إضافة ع

 من دون أصل شرعي؟ -جل وعال-ه إلى هللا فيهذا العيد الذي يفعل ويتقرب 
كونه في الثاني عشر أو في الثاني مثاره  ،-عليه الصالة والسالم-نعود إلى الوفاة وفاة النبي 

يعني، مع أنهم تتابعوا ق على الواقع يعني مشكل ب  إذا طُ إشكال السهيلي، وال شك أن اإلشكال 
 المؤرخين وأصحاب المغازي والسير تتابعوا على ذلك. عليه يعني
 ....طالب:....



 
 

1013 
 

016
3 

 
0163 

 0163 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

سنة، ومات سنة تسعة وخمسين بعده  ةعشر  انيثم -عليه الصالة والسالم-توفي عنها النبي 
أكبر،  اونهغ، هم يباوستين تقريب  سبعة  اعمره ،بقريب من نصف قرن، يعني يمكن سبعة وستين

ونها أيام العقد عمرها أربعة عشر سنة؛ ألنه ما يدخل غأكبر بكثير، يب اونهغالكتاب اآلن يب
نين، هذا ظلم عندهم، عقولهم أن بنت من ست سنين يعقد عليها أو يبنى بها بنت تسع س

 .وتروح من دون رقيب هذا ليس بظلم لها، وهللا المستعان وكونها تغدو
 ربيع أول، يقول: أوله األربعاء من سنة إحدى عشرة، فيكون يقول: في الثاني عشرة منه توفي

بالمدينة وعمره ثالث وستون سنة، إلى آخر المعلومات؛ ألنه يجيب  -صلى هللا عليه وسلم-
فوائد وطرائف تقع في هذه السنين، باختصار، فإذا كان أول ربيع األول األربعاء فالثامن منه 

الثامن أربعاء والخامس عشر أربعاء، والرابع عشر ثالثاء، والثالث عشر االثنين،  ،عاء، نعمأرب
ويجريه على قول الجمهور، الكتاب هذا ماش على  ،فهو أراد أن يوضب المسألة على اختياره

ولذلك ال يعتمد عليه؛ ألن  ؛طريقة الحساب، ال على الرؤية، على طريقة الفلكيين في الحساب
اد في الشرع على الرؤية، ال سيما في العبادات، ومثلها المعامالت إذا أقتت بالتاريخ االعتم

 بالتحديد.
 ســـــــــنة إحـــــــــدى عشـــــــــرة وقبضـــــــــا

 

ــــالي الرضــــى   عــــام ثــــ   عشــــرة الت
 

أبو بكر الصديق، التالي الذي يليه في الخالفة وفي الفضل بالنسبة لهذه األمة  يعني المرضي
ال كما هو  -عليه السالم-إبراهيم  ايليه في الفضل مطلق  الذي  فهو أفضل األمة بعد نبيها، وا 

 معلوم.
 ولـــــــــث   بعـــــــــد عشـــــــــرين عمـــــــــر

 

 .................................. 
 

 عن ثالث وستين سنة. ،سنة ثالث وعشرين توفي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب
.................................. 

 

 دروخمســـــــــة بعـــــــــد ث ثـــــــــين َغـــــــــ 
 

 
 ...................................  ........................بعثمان عاد  

 من العدوان والظلم سنة خمس وثالثين عما يزيد على ثمانين سنة، واختلفوا في مقدار الزيادة.
 ......................كــــــ اك بعلــــــي

 

 ................................... 
  .غدر

 .........كــــــ اك بعلــــــي.............
 

 ......................في ا ربعين 
  يعني سنة أربعين.

.................................... 
 

  و الشقاء ا زلي.................  
ــــــــــي ــــــــــ اك بعل ــــــــــان ك   عــــــــــاد بعثم

 

 فـــــي ا ربعـــــين  و الشـــــقاء ا زلـــــي 
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 قاتل الناقة، والذي يخضب هذه(())إن أشقى الناس  :في حديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما
 سه، وهو عبد الرحمن بن ُملجميعني بدم رأ ))بدم هذا((ويشير إلى علي إلى لحية علي، 

 .-وأرضاه رضي هللا عنه-الخارجي، قاتل علي 
  معــــــــــاوطلحــــــــــة مــــــــــع الزبيــــــــــر ج  

 

 ســـــــــــنة ســـــــــــي وث ثـــــــــــين معـــــــــــا 
 

-لما انتهى من النبي  قضى فيها طلحة مع الزبير، ،الجمل، في وقعة الجمل ؟يعني في وقعة
 ، والخلفاء األربعة، ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة.-عليه الصالة والسالم

 معــــــــــاوطلحــــــــــة مــــــــــع الزبيــــــــــر ج  
 

 ســـــــــــنة ســـــــــــي وث ثـــــــــــين معـــــــــــا 
 

وجاء فيه عمر بن  ؟من الذي قتل طلحة؟ نعم كتب التاريخ تقول: مروان بن الحكم، والزبير
 نسأل هللا السالمة والعافية. بن صفية في النار((ا))قاتل  :جرموز، وجاء فيه

 وعــــــام خمســــــة وخمســــــين قضــــــى
 

 .................................. 
 .ودفن بالبقيع ،مل إلى المدينةوحُ  ،في منزله بالعقيق بن أبي وقاص سعد ،يعني مات

ـــــــــه ســـــــــعيد فمضـــــــــى ســـــــــعد  ...................................  وقبل
 

يد، سعيد وقاص الذي مات سنة خمس وخمسين قضى يعني مات قبله سع قبل سعد بن أبي
 "فمضى" بن زيد بن عمرو بن نفيل،

 ........ســــنة إحــــدى بعــــد خمســــين
 

 ................................... 
 

 سنة إحدى وخمسين. 
 ........................... وفـــــــــــي

 

ـــــــــي  ـــــــــين تف ـــــــــين وث ث  عـــــــــام اثنت
 

ثم الخلفاء األربعة، يعني الترتيب ظاهر، لكن  -عليه الصالة والسالم-ي اآلن لما قدم وفاة النب
ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن  ،كونه بعد ذلك ذكر طلحة مع الزبير ثم بعد ذلك سعد وسعيد

لألفضلية أو حسب تواريخ  اثم آخرهم أمين األمة أبو عبيدة، هل هذا الترتيب تبع   ،عوف
 اذا؟ أم م ،الوفيات، أو اقتضاه الشعر

 والخلفاء األربعة. -عليه الصالة والسالم-انتهينا من الرسول 
 معــــــــــاوطلحــــــــــة مــــــــــع الزبيــــــــــر ج  

 

 ............... ســـنة ســـي وث ثـــين 
 

ثم قال: خمس وخمسين، واحد وخمسين، اثنتين وثالثين، رجع إلى من قبلهما، ثم بعد ذلك 
ترتيب  فضلية؟ ال ما هو علىترتيب األ ثماني عشرة، فليس على ترتيب الوفيات، فهل هو على

 األفضلية.
 ....طالب:....

 ال، ال.، هاه؟
 ......طالب:..

 ال وال عنده.
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  ...طالب:....
 فيه؟ ماذا

 ...طالب:....
يقول: لو كان أبو عبيدة حي لوليته، يعني من دون  -رضي هللا عنه-هذا الترتيب؟ عمر 

يقول: أبو عبيدة أمين هذه  -سلمصلى هللا عليه و - شورى، لوليته، فإني سمعت رسول هللا
 ؟وهو األول في الوفاة ،األمة، ويكون األخير من العشرة

  ....طالب:....
 كيف؟ ؟نعم

 ... ...طالب:.
، طلحة مع الزبير جمعا، ادام في أول األمر يقرن اثنين يجمعهم جميع   يظهر لي أنه ماما 

خمس  امذلك ما قرب منه ع يعني يفرغ من اثنين دفعة واحدة هذا يستحق تقديم، ثم بعد
 متقاربين، ثم اثنتين وثالثين  اوخمسين وواحد وخمسين أيض  

 قضــــى ابــــن عــــو  وا مــــين ســــبقه
 

 .................................. 
 

 لكنهم كلهم هؤالء هم العشرة المبشرون بالجنة. ،المقصود أن هذا ترتيب كيفما اتفق
 ....طالب:....

على أي قول  ؟إن هؤالء أفضل من أبي عبيدة :ذلك هل يقال مثال   إيه مختلف فيهم، لكن مع
؟ مع االطالع قول من أقوال أهل السنة يجعل أبا عبيدة آخر واحد همن األقوال، يعني هل في

 .همما وجدت من جعله آخر  على الخالف
 وعــــــام خمســــــة وخمســــــين قضــــــى
 ســـــنة إحـــــدى بعـــــد خمســـــين وفـــــي

 ...................قضــى ابــن عــو 
 

ـــــــــه ســـــــــعيد فمضـــــــــى ســـــــــعد   وقبل
ـــــــــي ـــــــــين تف ـــــــــين وث ث  عـــــــــام اثنت
.................................. 

 

ا يحكم أ تاج إلى األقرب ؛ ألنه يحتاج إلى قبله وبعده، إذا احتاجها فيحاحيان  يعني والنظم أيض 
  منه في الوفاة.

 ........................... وفـــــــــــي
 ...................قضــى ابــن عــو 

 

ـــــــــي  ـــــــــيعـــــــــام اثنت ـــــــــين تف  ن وث ث
.................................. 

 

 عبد الرحمن بن عوف.
 وا مـــــــين ســـــــبقه................. 

 

 .................................. 
 أبو عبيدة عامر بن الجراح.

 عـــــــــام ثمـــــــــاني عشـــــــــرة محققـــــــــه  ..................................
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رضي هللا -في الشام وأبو عبيدة هناك فمات فيه  عمواس ..، وقع فيه طاعون وهذا العام يعرف
 .-وأرضاه عنه

انتهى من العشرة بدأ بالمعمرين من الصحابة؛ ألنه ال يمكن استيعاب الصحابة كلهم في 
مختصر مثل هذا، بدأ بالمعمرين ممن مات عن مائة وعشرين، وبعضهم نصفها في الجاهلية 

ان الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل، إما ثالثمائة ونصفها في اإلسالم، لكنه لم يذكر سلم
وخمسين سنة، أو مائتين وخمسين سنة، أو أكثر أو أقل، ونقل عنه أنه عاش مائتي سنة في 

، وستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في اإلسالم، نقل عنه، لكن -عليه السالم-عهد عيسى 
 هل يثبت أو ال يثبت؟ الظاهر عدم ثبوته.

عليه -يشكك في كونه عاش هذه المدة، يقول: جاء وأسلم على يد النبي  -رحمه هللا-الذهبي 
-عليه الصالة والسالم-في الغزوات، وتزوج بعد وفاة النبي  اوأبلى بالء  حسن   -الصالة والسالم

 .تحرر لي أنه ال يتجاوز الثمانينقال: والذي ي ؟ر بعده، كيف يكون عمره مئاتوعم   ،
م بعضهم لبعض، وهذه أمور سل  هم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعض، ويُ أهل التواريخ كل

مشكلتها أنها ال تدرك بالرأي، ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة وال يتردد عليه الناس، وال 
وطاف البلدان بعده  -عليه الصالة والسالم-يشتهر أكثر من شهرته، يعني لو عاش بعد النبي 

ن، أنا ، أنا رأيت سلما...ره ثالثمائة سنة وال يتناقل الناس أنهوعم -عليه الصالة والسالم-
، يعني أقل األحوال أن ا، عمره ثالثمائة سنة، هذا يعني غريب جد  شفت سلمان، وشفت سلمان

 ه.نيسافر الناس يشوفو 
يزورنه، يشوفون ما وحشي هذا وحشي بن حرب سكن حمص في آخر عمره فصار الناس 

وكان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس والناس  ؟يلمةوقتل مس الذي قتل حمزة
وما بلغ المائة، فكيف بمن عمره ثالثمائة؟ المقصود أن  ؟هو وحشي هذا مايترددون يشوفون 

وهذه في  ا،ممن ذهب ليرى وحشي عبيد هللا بن عدي بن الخيار، بعد أن شاب، جاءه متلثم  
، ئ اوال رآه البتة، عدي ما يذكر شي ،يار؟ متلثمالصحيح القصة، فقال له: أنت ابن عدي بن الخ

وأنت في  ك على الراحلةقال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم، وما يدريك؟ قال: ناولتك أمَّ 
يعني  ..،في الصحيح، عجائب، شيخ كبير في هذا السن ويحفظ ،ةالمهد، والقصة صحيح

ال يميزه عن غيره.عرفه برجله، يذكر عدي أن رجله ما فيها شيء يعني واض  ح وا 
 .....طالب:...

 ،، المقصود حتى لو صارت أي عالمة بعد هذه المدة الطويلة...إيه يمكن طارئة، ما هي
والعمر أشهر أو أيام فرق من ستين أو سبعين سنة، يعني رآه بعد أن شاب، يعني لو يجي 

اه، وهللا إن هذا الواقع يا واحد اآلن يسلم علينا قبل الصالة ونشوفه بعد الصالة يمكن إنا نسين
في العام الماضي حضرت مناسبة زواج، وجيء لي بشخص كفيف  اإخوان، وأنا حدثتكم مرار  
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جابوه:  نيذفي الثمانين من العمر، ما عرفته، سلمت عليه من دون تعريف وال شيء، قال لي ال
ال يسمع أ ال شيء ما عرفت هذا؟ قال: إيه ما هو بعبد الكريم، هذا لو يسمع إذاعة وا  شرطة وا 

على  نيذيعني من اإلخوان ال ا،إطالق   ئ اهو بغريب يعني الصوت يعرف، هذا ما يسمع شي
أصلهم ما يسمعون شيء، فقال: متى شفته؟ قال: رأيته في المكان الفالني في البلد الفالني 

نا: سنة أربعة وثمانين، وأنا بثالث ابتدائي، يعني من أكثر من خمس وأربعين سنة، قلت أ
 .الشخص لو يطلع مع ها الباب ويدخل مع الباب الثاني نسيته

 طالب:.......
ال  ال، ال مواهب هذه، لكن ما الفائدة من هذه المواهب؟ إذا نفعت فيما يرضي هللا فقط، وا 

ومنها  ،يعني كونه يحفظ أشياء منها السار ،على الشخص وجودها مثل عدمها، قد تكون وباال  
-ح، ومنها المحزن، يعني حتى أن أهل العلم قالوا: النسيان من نعم هللا ومنها المفر  ،الضار

ال إذا كان يتذكر كل شيء يمكن يموت غم   -جل وعال مما يتذكره من  اعلى اإلنسان، وا 
 ؟المصائب والمآسي، فكون وحشي يعرف هذا ليس بغريب، يعني له نظائر موجودة اآلن، نعم

 ......طالب:..
، من راهب إلى راهب حتى يموت، لكن ..ل من دين إلى دين، وجلس عندرحلته طويلة، وانتق

يبحث عن أشهر واحد وأكبر  ؛ ألنهما يمنع أنه يجلس عنده الراهب خمس سنين ثم يموت
واحد، يصير مقارب، ما يمنع يعني ال كالم الذهبي مرفوض، وكالم المتقدمين قد يكون فيه 

 يعني مائة وخمسين محتملة. وقد يكون في عمره طول، ،شيء من المبالغة
 .. ....طالب:..
وهو كبير، اآلن الظروف  اويشتغل، لكن ال يستبعد أن يكون نشيط   ،، يجذ النخللدهو جَ 

 واألحوال تغيرت عما نعهده نحن.
 قال: 

 قضى ابن عو  وا مين سـبقه
 وعــــــاا حســــــان كــــــ ا حكــــــيم  

 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــرة محقق  عـــــــــــــــــام ثم
................................................. 

توجد هذه زام المولود في جوف الكعبة، وال رام، كذا حكيم بن ح  حسان بن ثابت بن حَ 
  الخصيصة إال له.

 وعــــــــــاا حســــــــــان كــــــــــ ا حكــــــــــيم  
 

 عشــــــــــرين بعــــــــــد ما ــــــــــة تقــــــــــوم   
 

كر أن أباه عاش مائة قالوا: وكذا أبوه ثابت وجده حرام، قالوا: وكان ابنه عبد الرحمن إذا ذَ 
مائة وعشرين وجد أبيه مائة وعشرين استلقى على فراشه وتمطى وشعر بالفرح  وعشرين وجده

ات ما هي بمرة وال مرتين؛ ألنه دام المسألة تكررت ثالث مر  والسرور، لماذا؟ كأنه ضمن، ما
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من أنه ما هو بميت قبل مائة وعشرين، ومات عن ثمان وأربعين سنة، ومن القصص ض
ولم  -هذا القريب-ريب في األحساء، بلغ الستين المعاصرة شخص هنا في الرياض له ق

وال يصلي، نسأل هللا السالمة والعافية، ذهب إليه بقصد النصح، وقال له: أنت بلغت  يتزوج،
بعد الستين؟ أعذر هللا المرئ بلغه الستين، اختم حياتك بخير صل مع المسلمين،  ماذاستين، و 

عد وفاتك، قال: هللا المستعان، أبي كم عمره يوم يذكرك ويدعو لك ب اوتزوج لعل هللا يرزقك ولد  
أعرفه  ا أبو فالن؟ قال: مائة وخمسة عشرما مات؟ قال: ما عليك من أبوك، قال: كم عمره ي
وما أدري، المهم كلهم فوق المائة، هللا  ؟قريب لهم، قال: وخالي؟ قال: مائة وعشر، وعمي
ائة بحال، يقول: وهللا إني أتكلم معه في يوم المستعان، يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن الم

جمعة، والجمعة التي تليها جاءنا نعيه، وهو لم يغير من حاله شيء، نسأل هللا حسن الخاتمة، 
م وَن{فاألعمار بيد هللا،  د  َتق  وَن َساَعة  َوَ  َيس  ر  َتأ خ  م  َفَ  َيس  ال  [( سورة يونس29)] }إ َ ا َجاء َأَجل ه 

مسألة وراثة ما وراثة قد يكون لها أثر في بعض األمور، في بعض  سألةيقول: أنا الم
في طول في قصر، قد يكون لها أثر، لكن في األجل ال يمكن  في مرض في لون  ؛العوارض

، والذي يعتبر يعتبر بعبد الرحمن بن حسان، أجداده ثالثة على نسق مائة وعشرين، اإطالق  
 وال النصف، هللا المستعان. لويموت عن ثمان وأربعين سنة، ما كم  

ا عشرين بعد المائة.حكيم بن حز   ام أيض 
 ..................................  ستون في اإلس م..................

 وستون في الجاهلية، قبل أن يسلم عاش ستين سنة، وبعد أن أسلم عاش ستين سنة.
 ثم حضري........................ 

 

 ن خلـــــــــيســـــــــنة أربـــــــــع وخمســـــــــي 
 

ين، كل من حسان وحكيم، وهذه التواريخ التي مرت كلها ال تخلو سسنة أربع وخم يعني ماتا
 من خالف، لكن الناظم مشى على المشهور.

ــــــــــ ا ــــــــــة ك ــــــــــو  حســــــــــان ث ث   وف
 

ـــــــر   ا  ـــــــرهم يع ـــــــا لبي  عاشـــــــوا وم
 

 يعني مائة وعشرين سنة.
اإلخوان في الدرس الذي ة تناسب بعض عن ذلك األعمى، يحسن أن نذكر طريفذكرنا الطريفة 

ال استيقظتكون بعض أوضاعهم غير مناسبة للدرس، مما  ا أنك انتبه وا   ال نجرؤ أن نكلم أحد 
ال وفي حلقته جمع من طالب العلم  ،، شيخ أعمى هو شيخ لشيوخنا كلهم معروف ومشهور..وا 

سم ى وأخذ احد أعمى ميان، يقرءون المتن المحفوظ، لما وصل الدور إلى و منهم عدد من العُ 
القراءة قال: الذي بعده، الذي بعده، والذي بعده أعمى، قرأ، ثم لما انتقل إلى أراد أن يشرع في 

الذي بعده وبعده التفت إلى جاره، وقال: لماذا تركني الشيخ؟ قال: جلستك ما هي بجلسة طالب 
هذه علم، يعني كيف يحس األعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علم، وزميله يعرف أن 

ي مستلق ذليست جلسة طالب علم وهو أعمى، وعندنا المبصرون، والشيخ أمامهم مبصر، وال
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ي ينعس، لكن، نترك األمر الختيار اإلخوان باعتبارهم أهل ذوال ؟ي ما أدري ويشذكذا وال
 يعني لتحمل المسئولية وما جاءوا إال لطلب العلم والحرص على العلم، وهللا المستعان.

ال شك عندهم هؤالء العميان عندهم إحساس مرهف دقيق يدركون  ؟لشيخيعني كيف حس ا
 ....بعض التصرفات التي قد ال يدركها بعض المبصرين وهي من خواص

 . .....طالب:...
 هاه؟ 

 طالب: الصوي.
 ... المستلقي واضح صوته أنه.أما وهللا ما أدري الصوت، 

 طالب: والمتكئ وواضع يده على الخد.
، بس ما أظنه يعني بيصير جلسة ما هي مناسبة واضح يعني إذا تغير تغيرإي نعم، واضح 

ال تغير ا، الشيخ مهيب، مهيب جد  اجد   ، يعني أكيد أن التغير يسير يعني ما هو بكبير، وا 
الصوت بتغير الحال واضح، واحد يكلم له أخت بالتليفون أخت كبيرة في السن، أطالت عليه، 

 يا أختي عسى أن ال أكون أطلت عليك، يتمنى أن تقطع المكالمة، وده يعتذر وده ينتهي، قال:
تغير صوتها، فما في شك أنه إذا تغير الوضع يتغير  قالت: ال، ما عليك انسدحت؛ ألنه

الصوت، لكن لن يتغير الوضع تغير مثل هذا األمر في الحلقة، يعني يوجد عندنا ما شاء هللا 
ويسمع  ، وهو جاي معه كتابوقد ينام ،ه أمام القبلةأو يوليك ظهره ورجلي ..،من يستلقي في

الدرس، وكل له من األجر بقدر ما يحرص عليه من العلم، فرق بين طالب جاي ومهتم ومنتبه 
ومعه كتابه وتعليقه، يختلف عن شخص غير جاد؛ ألن أهل العلم يقولون: الذي ال يهتم بكتابه 

ا أشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثالثة إذا ويتركه في مكان الدرس يقولون: قل أن يفلح، أن
من اإلجازة، فعلى طالب العلم أن  -إن شاء هللا- ءعطلنا يتركها في المسجد إلى أن نجي

د، يحتاج إلى حزم، العلم ال يأتي يهتم؛ ألن العلم ليس باألمر السهل، يحتاج إلى شيء من الج  
 بسهولة.

ـــــد العـــــزى  ـــــن عب ـــــي: حويطـــــب ب  قل
 

 .................................. 
 عاش على ما قيل: مائة وعشرين سنة. اأيض   حويطب بن عبد العزى 

 مـــــــع ابـــــــن يربـــــــو  ســـــــعيد يعـــــــزى   ...................................
 

 يعني سعيد بن يربوع.
ـــــــر   ـــــــن نوف  هـــــــ ا مـــــــع حمـــــــنن واب

 

 مــــــر  جكــــــر إلــــــى وصــــــف حكــــــيم فا 
 

ر كذلك، وصف بما وصف به حكيم أخ لعبد الرحمن بن عوف، عم   ،بن عوفاحمنن، فعلل، 
 ؟من أنه عاش مائة وعشرين، وكذلك ابن نوفل واسمه
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 طالب: سعيد.
  .نعم ،مخرمة بن نوفل

 كــــــر إلــــــى وصــــــف حكــــــيم فاجمــــــر  ................................
 

 يعني أضفهم إلى من تقدم.
 وفـــــي الصـــــحاب ســـــتة قـــــد عمـــــروا

 

 كـــــــــرواكـــــــــ اك فـــــــــي المعمـــــــــرين     
 

وبعض أخبار المعمرين منها كتاب  ،اقتصرت على ذكر المعمرين ،صنفاتوفي هذا الباب م
ومنها ما لم يطبع الشيء الكثير، وال شك أن  ،مطبوع مشهور ألبي حاتم السجستاني في مجلد

عارفه أو من مالمعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم في الحياة تنبغي العناية بها، ومن كان من 
أو في تجاربه في  ،فيد منه سواء  كان في العلم أو في العمل والعبادةأقاربه من المعمرين ممن ي
 .وهللا أعلمواته، ه ثم ندمنا عليه بعد فئوكم من شخص سوفنا في لقا ،الحياة فليدركه؛ لئال يفوته

 ...وصلى هللا محمد.
نسيت من  "المعمرون والوصايا"ألبي حاتم السجستاني، وفي كتاب  "المعمرون "في كتاب 

منسوب البن عربي الحاتمي الصوفي المعروف، لكن في كتب  "المعمرون "ه، وفيه أظن مؤلف
وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة؛ ألنها  ،كثيرة لم تطبع وهي جديرة بأن تكون فيها أخبار

 تجارب، الحياة تجارب.
  ...طالب:....
 ؟فيها ماوالمفردة 
 . ....طالب:...

جرت  ،ختص بفن معين أو بحث معين، ما يستوعب مع غيرهال، الكتاب الم ،ال ما يلزم، ال
 ..بن عروة.اه، ي استوعب كتبلذالعادة بهذا، اللهم إال الكواكب الدراري هو ا
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (43الحافظ العراقي )شرح ألفية 
 معرفة الثقات والضعفاء -تابع: باب تاريخ الرواة والوفيات 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
التوفيقات اإللهامية في التقويم الهجري من سنة واحد  :اسمه االدرس الماضي أحضرنا كتاب  في 

ن كتب في المغازي الوفاة النبوية؛ ألن جمهور مَ  من أجل ضبط تاريخ ،إلى ألف وخمسمائة
يوم االثنين الثاني عشر من ربيع األول،  -عليه الصالة والسالم-والسير قالوا: إنه توفي 

هيلي استشكل كونه يوم االثنين والثاني عشر؛ ألنه ال يمكن أن يكون يوم االثنين وقلنا: إن الس  
عليه الصالة -، وذلك بناء  على أن الوقفة في حجته ول تاريخ اثنا عشر، ال يمكناألمن ربيع 
، وعلى تقدير ون األول هو الخميس من ذي الحجةكانت يوم الجمعة، وعلى هذا فيك -والسالم

تمام األشهر الثالثة ال يمكن أن يكون االثنين هو الثاني عشر، وعلى تقدير نقصها ال يمكن 
قص بعضها وتمام بعضها ال يمكن االثنين أن يكون االثنين هو الثاني عشر، وعلى تقدير ن

 أن يكون الثاني عشر.
جري الشهور والتواريخ على أن يكون االثنين هو الثاني عشر، صاحب التوفيقات أراد أن يُ 

فجعل األول من ذي الحجة يوم الجمعة، وعلى هذا تكون الوقفة يوم السبت، وهذا خالف 
، بعضهم قال: يمكن أن تكون رؤية أهل -معليه الصالة والسال-الصحيح الثابت في حجته 

المدينة غير رؤية أهل مكة، فيكون األول هو يوم الجمعة بالمدينة والخميس هو األول في 
وأنه توفي في اليوم الثاني عشر من شهر  ،مكة، كل هذه من أجل أن يمشي كالم الجمهور

 هلكن الثاني عشر ما فيكما جاء في ذلك األحاديث الصحيحة،  ،ربيع األول في يوم االثنين
 ما يدل عليه إال أنه قول الجمهور.

صاحب الكتاب جعل ربيع األول يدخل في يوم األربعاء، طيب، إذا دخل ربيع األول يوم 
 ؟ماذاعندك الخميس تسعة، الجمعة عشرة، السبت إحدى عشر،  ؟األربعاء متى يكون االثنين

 ....طالب:....
 متى؟

 ....طالب:....
به من أجل ضثنا عشر، يصير االثنين ثالثة عشر، حتى على مقتضى ما عدله وو يوم األحد ا

-أن يمشي كالم الجمهور، قال هنا: ربيع األول األربعاء، وقال: في اثنا عشر منه توفي 
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في المدينة وعمره إلى آخره، نعم الخميس الجمعة السبت األحد هو  -صلى هللا عليه وسلم
ل وكم   ،على كالمه، لو جعل الخميس األول من ذي الحجة الثاني عشر، يعني ما يمشي وال

، وعلى ...األشهر الثالثة كما هو الحاصل عنده لظهر االثنين عشرة يصير عشرة ما يصير
ما استشكله أهل العلم مشكل بال شك، يعني حاول بعضهم أن يقول: إن هالل ذي الحجة 

ية أهل مكة، والوفاة جاءت على رؤية األول هو الخميس بالنسبة لرؤية أهل مكة، والجمعة لرؤ 
؛ ألنه األسبوع الماضي الدرس الماضي قلنا: األربعاء لكن فيه ُبعد أهل المدينة، هذا متصور

ما يكون اثنا عشر، يكون اثنا عشر األحد،  االثنين اثنا عشر فلما تأملتهمن أجل أن يكون 
يء، وأن األمر المعتبر في وعلى كل حال حسب اإلنسان أن يقف عندما يوقفه الشرع على ش

ذا نظرت إليه مع جدخول األشهر وخرو  ها هو الرؤية فقط، هذا الكتاب مبني على حساب، وا 
؛ ألن كلها مردها واحد وهو الحساب، يعني ماشي على التقاويم إلى االتقاويم كلها وجدته مطابق  

حد اقي فيه واألف وخمسمائة، من سنة واحد من الهجرة إلى سنة ألف وخمسمائة، يعني ب
، فهم يكادون يتفقون ا، وهو مطبوع له مائة وعشرين سنة تقريب  وسبعين سنة، باقي في الكتاب

لكن مع ذلك  ،وأن الهالل يولد في الشهر كذا كذا، وفي شهر كذا يوم كذا ،على الحساب
كلهم أن  ، حتى لو قال أهل الفلكاوعدم   ان بها في اقتفاء الرؤية وجود  و عبادتنا وديانتنا مأمور 

))صوموا قال:  -عليه الصالة والسالم-الهالل خلق أو لم يخلق لن نعبأ بقولهم؛ ألن الرسول 
ألن هذا الكالم مضى عليه  ؛أحضرنا هذا الكتاب من باب االستئناس وأفطروا لرؤيته(( ،لرؤيته

سنة، ال بد أن نرجع فيه  ةكم؟ مضى عليه ألف وأربعمائة وحدود عشرين سنة أو تسع عشر 
المسألة ال يترتب عليها عمل،  وهذهإلى شيء ولو من باب االستئناس ال من باب العمل، 

توفي يوم االثنين من  -عليه الصالة والسالم-نحن نجزم بأن الوقفة يوم الجمعة، وأن النبي 
شهر ربيع األول، لكن اليوم مختلف فيه، األكثر ممن يخالف الجمهور على أنه في اليوم 

ر، ال الثاني عشر، ثاني شهر، ثاني شهر ربيع األول، كأنه مكتوب هكذا، الثاني من الشه
 فتصحفت شهر إلى عشر، يعني أومأ إلى هذا بعضهم، نعم.

 طالب: الجمهور.
في  -عليه الصالة والسالم-ولد بناء  أنه ين؟ إي نعم تتابعوا على هذا، قالوا: الثاني عشر، أ

ن تكون وفاته في يوم والدته، أما وا هذا قرينة قوية لئاألول، فجعل االثنين الثاني عشر من ربيع
لى آخره هذا ما فيه إشكال.  كونه ولد في يوم االثنين، هذا يوم ولدت فيه وا 

 ثاني ربيع ا ول.طالب: ما يصير ا ثنين 
 ر على هذا، قدر تمام بعض األشهر ونقصها، ممكن.د  قَ هذا مرجح عند كثير منهم، أنت ال تُ 

 سم.
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 إليك. أحسن هللا
نبينا محمد وعلى آله  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ العراقي 

 في باب تاريخ الرواة والوفياي
ــــــــ  بو الثــــــــور  عــــــــام إحــــــــدىوق 

 وبعــــــد فــــــي تســــــع تلــــــي ســــــبعينا
ــــــــــة قضــــــــــى ــــــــــو حنيف ــــــــــة أب  وما 
  ربـــــــــــع ثـــــــــــم قضـــــــــــى مأمونـــــــــــا

ــــــدى ثــــــم ــــــة الفطــــــر ل  البخــــــار  ليل
ـــــي رجـــــب  ومســـــلم ســـــنة إحـــــدى ف
 ثـــــــم لخمـــــــ  بعـــــــد ســـــــبعين أبـــــــو
ــــــــدها و و نســــــــا  ســــــــنة تســــــــع بع
 ثــــــــــم لخمــــــــــ  وثمــــــــــانين تفــــــــــي
 خـــــام  قـــــرن عـــــام خمســـــة فنـــــي
ــــــــــيم  ــــــــــو نع ــــــــــين: أب  ففــــــــــي الث ث
 مـــــن بعـــــد خمســـــين وبعـــــد خمســـــة  

 

ـــــــ  ـــــــرن ع  ـــــــد ســـــــتين وق  دامـــــــن بع
 وفـــــــــاة مالـــــــــك وفـــــــــي الخمســـــــــينا
 والشــــــــافعي بعــــــــد قــــــــرنين مضــــــــى

 ي إحــــــــــدى وأربعينــــــــــاأحمــــــــــد فــــــــــ
 نـــــــــك ردىســـــــــي وخمســـــــــين بخرتَ 

 مــــــن بعــــــد قــــــرنين وســــــتين  هــــــب
 داود ثــــــــــــــم الترمــــــــــــــ   يعقــــــــــــــب  

ـــــــــــث   ر   ـــــــــــرن ل ـــــــــــع ق  فســـــــــــاراب
 مــــــــي الحــــــــاكم فــــــــيالــــــــدارقطني ث  

ــــــــــي ــــــــــد البن ــــــــــأربع عب ــــــــــده ب  وبع
ــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــي الق  ولثمــــــــــــــــان بيهق
 ِِ ةخطيـــــــبهم والنمـــــــر  فـــــــي ســـــــن

 

نا محمد وعلى آله نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:وأصحابه أجمعين، 
ثم  ،ثم الخلفاء ،-عليه الصالة والسالم-الوفيات، النبي  -تعالى رحمه هللا-فلما أنهى الناظم 

ثم الصحابة، ثم المعمرين منهم، ذكر األئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب  ،بقية العشرة
ر من ذلك، فالثوري متبوع إلى رأس الخمسمائة منها إال األربعة، وكانوا أكث التي لم يبقَ 

وله أتباع، لكن  ،وله أتباع، وداود له مذهب ،وبعدها، واألوزاعي كذلك، والطبري له مذهب
 الذي بقي من هذه المذاهب هي األربعة إلى يومنا هذا.

 .بدأ بالثوري؛ ألنه إمام من أئمة المسلمين متبوع له أتباع إلى رأس الخمسمائة وهو أولهم
ــــــــبو الثــــــــور  عــــــــام إحــــــــدى   وق

 

 .................................. 
 

لكن قبله أبو حنيفة سنة مائة وخمسين، لماذا بدأ به؟ بدأ بالثوري لعله مثل ما مضى في تقديم 
هكذا اتفق له النظم؛ ألن  ،تقديم بعضهم على بعضو بقية الستة و  ،بعض العشرة على بعض

مام الثوري مات سنة إحدى وستين، و  متبوع وتبعه أكثر و أبو حنيفة سنة مائة وخمسين، وا 
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لما بعد، حتى صار يطلق عليه اإلمام  ا، بل لو قيل: إنه أكثر األئمة تبع  ومذهبه باقٍ  ،بكثير
 وتالشى أتباعه. ،أبو حنيفة، وأما بالنسبة للثوري فقد انقرض مذهبه ،األعظم

ــــــــبو الثــــــــور  عــــــــام إحــــــــدى   وق
 

ـــــــدا  ـــــــرن ع  ـــــــد ســـــــتين وق  مـــــــن بع
 

 مائة وواحد وستين.
 وبعــــــد فــــــي تســــــع تلــــــي ســــــبعينا

 

 ................................... 
 مائة وتسعة وسبعين

 ........................ وفاة مالك  ................................
و أحد األئمة المتبوعين بالنسبة للفقه والرأي، وهو نجم السنن بالنسبة للرواية، وأما سفيان فه

 ،وفقهه مذكور مشهور ،أمير المؤمنين في الحديث على ما قيل، أمير المؤمنين في الحديث
يذكر في كتب الخالف إلى يومنا هذا، بغض النظر عن كونه له أتباع وليس له أتباع، لكنه 

وقوله معتبر عند أهل العلم في الخالف والوفاق، بعده اإلمام مالك سنة تسع  ،فقهه معتبر
 ة.وسبعين ومائ

 وبعــــــد فــــــي تســــــع تلــــــي ســــــبعينا
 

 ........................ وفاة مالك 
  .يعني بعد المائة

................................ 
ــــــــــة قضــــــــــى ــــــــــو حنيف ــــــــــة أب  وما 

 

 وفي الخمسينا..................... 
................................... 

، اسمه النعمان بن ثابت، أدرك بعض اإلمام المشهور بكنيته ،أبو حنيفة النعمان بن ثابت
 فهو في عداد التابعين.الصحابة 

 ........................... قضــــــــى
 

 والشــــــــافعي بعــــــــد قــــــــرنين مضــــــــى 
 

 ،الشافعي ثالث األئمة بالنسبة للزمن، والدته سنة وفاة أبي حنيفة، ولد سنة مائة وخمسين
تباع، وفضل وعمل، فهو أا علم و ومات سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة، مأل الدني

إمام في الرواية، إمام في الدراية، فقيه كبير، إمام في العربية، حجة فيها، ومع ذلك عاش 
ماذا حصل  ؟أربعة وخمسين سنة، يعني تعديناه في سنه، ثم ماذا ،نصف قرن وزيادة يسيرة

 ،العبرة باأليام والليالي ؛ ألنه ليستاوذلك الرجل الذي مأل الدنيا علم   ؟ وهللا المستعان،منا
، اإلمام يوم يموتالعبرة بما يودع في هذه األيام والليالي، عمر بن عبد العزيز أربعين سنة 

ويمر على هذه الدنيا  ،ي تشوف أربعة وخمسين سنة، ويوجد من يعيش مائة سنةذالشافعي ال
ه أفضل من وجوده ف له أي ذكر، وجوده مثل عدمه، كثير من الناس عدمخل   ويعبرها وال يُ 

 ،زال إلى اآلن يقرر حتى لنفسه، فهذا اإلمام الشافعي أربع وخمسين سنة فقط، عاش وعلمه ما
-ل شامخة بين الكتب، من أمتن المؤلفات كتب الشافعي ويفيد منه المسلمون، وكتبه ما تزا
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 ااألم أيض  ، يعني كتابه الرسالة كتاب عظيم، يعني قل أن يوجد له نظير في بابه، -رحمه هللا
 وهللا المستعان. ،في صياغتها وأسلوبها وقوة الحجة فيها قل أن يوجد لها نظير

 ....طالب:....
نعم قيل هذا، وبعضهم قال: في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك ولد مالك بن أنس، لكن 

هذا يحتاج إلى ضبط دقيق؛ ألن أنس بن مالك مات سنة ثالثة  هإثبات اليوم والدقة في
 تسعين، ومالك بن أنس ولد سنة ثالثة وتسعين.و 

................................... 
 ..............................  ربع

 والشــــــــافعي بعــــــــد قــــــــرنين مضــــــــى 
................................... 

ن مام مسلم على قو ، وولد فيها اإلأبو داود الطيالسي اهذه مات فيها أيض   مائتين وأربعة ل، وا 
 كان بعضهم يرجح أنه مائتين وستة.

 ثم قضى مأمونا................... 
 

 أحمــــــــــد فــــــــــي إحــــــــــدى وأربعينــــــــــا 
 

 رابع األئمة. ،سنة إحدى وأربعين يعني ومائتين توفي اإلمام المبجل أحمد بن حنبل
م إذا انتهى من األئمة األربعة المتبوعين والثوري فقهاء، على أن بعض أهل العل "ثم البخار "

أراد أن يصنف أهل العلم على حسب التخصصات الشرعية جعل مثل سفيان من المحدثين ال 
من الفقهاء، وهكذا صنع ابن عبد البر في اإلمام أحمد جعله من أهل الحديث وليس من أهل 
الفقه، يعني صنف لألئمة االنتقاء في فضائل األئمة الثالثة الفقهاء، ما أدخل معهم أحمد، 

ذا نقلوا عن أحمد  وكثير من  -رحمه هللا-أتباع المذاهب األخرى كأنهم ينحون هذا المنحى، وا 
في الشروح وفي التفاسير وفي غيرها تجدهم يذكرون روايات هي موافقة ألقوال أهل الظاهر، 

ذكر عنه في المسائل روايات فينتقون من هذه الروايات ما يرون أنه هو الالئق اإلمام أحمد يُ 
ولذلك ال  ؛عمله العمل بظاهر النص واالهتمام باألثر دون التعمق في فهمه وأن ،بمذهبه

وال على كتب شروح الحديث في أخذ المذاهب  ،ينبغي أن يعول عليها، ال على كتب التفسير
-نقل عن مالك إن تعتمد على الباجي في نقل مالك،  يعني مثال   ،إال في مذاهب أصحابها

تعتمد  ،في النقل عن أبي حنيفة؛ ألنهم أئمة يعرفون مذاهبهم ، تعتمد على العيني-رحمه هللا
في نقله عن أحمد، وهكذا يعني كل مذهب تعتمد عليه في نقل  رجبعلى قول الحافظ ابن 

ن لم يكن الكتاب متخصص   ال فاألصل أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب  امذهب إمامه، وا  وا 
 الفقه من المؤلفة على مذاهب أولئك األئمة.
 طالب: يعني ما نستطيع في السند يا شيخ.

ما نعتمد عليه، وجدت المخالفات الكثيرة في التفاسير وشروح الحديث؛ ألن األئمة لهم  ال،
إال أصحابه، من باب  هروايات، من الذي يرجح أن المذهب عند هؤالء في هذه المسألة؟ ما في

 ؛أحمد إال ما يوافق ظاهر اللفظالتأمل يعني يكاد يكون مطرد يعني ما ينقلون عن اإلمام 
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مع داود ومع ابن حزم؛ ألنه مصنف عندهم مختمر في أذهانهم أنه  اولذلك يقفون دائم  
 وبعضهم قد يشح عليه بكلمة فقيه، مثل ما ذكرنا عن ابن عبد البر لما صنف ،صاحب أثر

 في مناقب الفقهاء ما أدخل معهم أحمد، اقتصر على الثالثة.
 ....طالب:....

 أما في غيره ال. ،شافعي يعتمد عليهال
 طالب: ما ز  ابن كثير.

 كلهم، كل مذهب يؤخذ من أهله، نعم.
ــــــدى ــــــة الفطــــــر ل  ثــــــم البخــــــار  ليل

 

 نـــــــــك ردىســـــــــي وخمســـــــــين بخرتَ  
 

ن كان العرف يجعل  "ردى"خرَتنك أو خرت نك على خالف في ضبطه  يعني هلك، مات، وا 
 ان، هلك يعني في كتب التراجم إنما تقال عرف  السيرة، يقال: هلك فال رضي  هلك تقال لغير مَ 

ال فجاء في القرآن  ، -عليه السالم-في حق يوسف  "حتى إذا هلك"لغير مرضي السيرة، وا 
يعني ما فيها إشكال من حيث اللغة، وفي الفرائض في كل مسألة من مسائله يقال: هلك 

ن كان من أتقى الناس  وخير الناس. ،هالك، وا 
ن عني هلك ومات كما يقال: أرداه، يعني أماته قتله، أر على كل حال ردى ي ، وا  داه يعني قتيال 

الناظم عن غير هذه الكلمة لكان أولى، يعني بعضهم البرهان الحلبي نظم بعض  كان لو بحث
 األبيات يريدها بديل عن أبيات األلفية، وبعضها فيه زيادة شروط وقيود، قال:

  الفطاااااااااار  يااااااااااوم عيااااااااااد ثاااااااااام البخاااااااااااري 
 

 ر  وسااااااااااااااات فاااااااااااااااادخمساااااااااااااااين سااااااااااااااانة  
 

نما هو في ليلة عيد الفطر.  من أجل أن يتخلص من ردى، لكنه تجوز في يوم عيد الفطر، وا 
 ..."ومسلم"

 ....طالب:....
 هاه؟

 ....طالب:....
 هو؟ ما

 ....طالب:....
 البيت للبرهان الحلبي يقول: 

  الفطاااااااااار  يااااااااااوم عيااااااااااد ثاااااااااام البخاااااااااااري 
 

 ر  وسااااااااااااااات فاااااااااااااااادخمساااااااااااااااين سااااااااااااااانة  
 

ن كان اليوم قد يطلق ويراد به ما يشمل  هو تخلص من ردى لكنه تجوز في يوم عيد الفطر، وا 
 .ل يومشك  الليلة، فيكون الليل والنهار يُ 

ـــــي رجـــــب  مــــــن بعــــــد قــــــرنين وســــــتين  هــــــب  ج  ومســـــلم  ســـــنة إحـــــدى ف
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سنة مائتين وواحد وستين، سنة إحدى وستين ومائتين، عن خمس وخمسين سنة، فتكون والدته 
ا في سبب وفاته مائتين، ولما يكمل الستين، وذكرو وبعضهم يقول: أربع و سنة ست ومائتين، 

فلم يعرفه، فأخذ يراجعه في كتبه وعنده تمر فيأكل من هذا التمر إلى أن طلع  اأنه سئل حديث  
 الفجر ثم مات، بعد أن وجد الحديث.

 ثـــــــم لخمـــــــ  بعـــــــد ســـــــبعين أبـــــــو
 

 داود ثــــــــــــــم الترمــــــــــــــ   يعقــــــــــــــب   
 ج

 ،أبو داود ،مسلمو ألصول الخمسة: البخاري ال الدواوين المشهورة، أراد أن يذكر الخمسة، أه
البن الصالح؛ ألن السادس  االنسائي، هذه األصول الخمسة، ولم يذكر السادس تبع   ،الترمذي

جعله  ،وأول من أدخله في الستة ؟مختلف فيه، هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده ومتانة تراجمه
وفي األطراف، وتبعه عليه  ،في شروط األئمة سادس الكتب أبو الفضل بن طاهر،

دم المتأخرون، منهم من يقول: السادس الدارمي؛ ألنه أنظف من ابن ماجه، أسانيد ومتون، وأق
لسادس الموطأ، كما فعل أبو رزين العبدري في تجريد من ابن ماجه، ومنهم من يقول: ا

لهذا الخالف ما  االموطأ، ونظر   سادسالفي جامع األصول، جعلوا  اوابن األثير أيض   ،األصول
ذكر السادس، يعني مالك ذكر مع األئمة الفقهاء، والسادس لم يذكر على أن ابن ماجه توفي 

 قال:، توفي سنة ثالث وسبعين ومائتين، وقبل الترمذي، وقبل النسائي ،قبل أبي داود
 ثـــــــم لخمـــــــ  بعـــــــد ســـــــبعين أبـــــــو

 

 ..............................داود 
 

 خمس وسبعين ومائتين.
................................. 

 ................ سنة تسع بعدها
ــــــــــب  .........  ــــــــــم الترمــــــــــ   يعق  ث

................................... 
 

 تسعة وسبعين ومائتين.
 ..................................  و و نسا......................... 

 .يعني النسائي
 ..........................رابع قرن   ...................................

 .سنة ثالثمائة
 فسار   لث  .......................   ...................................

؛ ألنه اثالث وثالثمائة، توفي سنة ثالثمائة وثالثة، يعني متأخر عنهم، رفسا؛ ألنه توفي رفس  
وأوردت عليه أحاديث  ،ناقب علي، في خصائص علي، فسئل عن مناقب معاويةصنف في م

برأس، يعني مثل علي حتى  اى معاوية أن يكون رأس  ضفي فضل معاوية، فقال: أال ير 
وهو في بالد الشام معروف أن ميلهم إلى معاوية، فرفسوه بأقدامهم حتى مات  ؟تفضلونه عليه

  الجميع.بالرملة سنة ثالث وثالثمائة، رحم هللا
 ثــــــــــم لخمــــــــــ  وثمــــــــــانين تفــــــــــي

 

 .........................الدارقطني 
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قل أن  ،سنة ثالثمائة وخمسة وثمانين، اإلمام أبو الحسن الدارقطني إمام في الحديث والعلل
يوجد له نظير وكتابه ال نظير له في أبواب العلل، يعني من أراد أن يعرف مقدار هذا الكتاب 

فظ ابن كثير فيه في اختصار علوم الحديث، لكن ليس معنى هذا أن يسمع ما قاله الحا
المتوسط من طالب العلم إذا سمع مثل هذا الكالم ذهب واشترى الكتاب وأدام النظر فيه، هذا 

: ابن القيم يمدح كتب ايجعله ينصرف عن العلم بالكلية، هذا له أهله، يعني مثل ما قلنا مرار  
 ال نظير له في الدنيا: ب العقل والنقل الذيشيخ اإلسالم، وأثنى على كتا

 مااااااااا فااااااااي الوجااااااااود لااااااااه نظياااااااار ثااااااااان    ج  واقاااااااارأ كتاااااااااب العقاااااااال والنقاااااااال الااااااااذي
 
 

ركون المائة صفحة بالجملة ثم يذهب طالب علم يقرأ في العقل والنقل ونعرف كبار شيوخنا يت
كله  العلم ما ؟تابهذا الك ماكذا قال:  وأونها، يعجزون عنها، ثم إذا قرأ مائة صفحة ما يقرؤ 

ثم يترك العلم بالكلية، طالب العلم يتدرج، ما يسمع هذا الكالم  ؟ي من وراء هذا الكتابالذ
العظيم في هذه الكتب ثم يجرؤ عليها، ويتقحمها، ويخوض غمراتها، ال، أنا قرأت في منهاج 

لك طالب لكن مع ذ ،، قرأتها..ما ،السنة، وفي موضع من المواضع ثالثمائة صفحة دبستها
العلم ال يمكن أن يستفيد منها، أو يفهمها، في موضع واحد، في موضع هذا المجلد األول، 

مائتين وقريب منها، وما عدا ذلك يعني طالب العلم يفهم، فأقول:  اوفي المجلد السادس أيض  
مثل هذه البحوث التي يسترسل فيها شيخ اإلسالم بحوث فلسفية منطقية ما يمكن أن يفهمها 

فالدارقطني لما أشاد به الحافظ ابن  .لب العلم التي ليست له عنده مبادئ هذا العلم، المنطقطا
كثير انكب الناس على علله، والنتيجة مثل ما يحصل في كتاب العقل والنقل لشيخ اإلسالم، 
ما تدرك هذه األمور للطالب المتوسط، ما تدرك إال إلنسان عنده ملكة ومعاناة ودربة ورزقه 

 يستطيع أن يحاكي به أمثال هؤالء األئمة. ا،حديثي   انفس   هللا
  وثمانين وثالثمائة مات الدارقطني.خمسة 

 ثمـــــي الحـــــاكم فـــــي................  .................................
 

يعني ترك أئمة، ترك إمام األئمة ابن خزيمة، ترك ابن حبان، وهما أمثل من الحاكم بكثير، 
ال ليته ذكر أمثال هؤالء األئمة؛ ألن طالب العلم بحاجة فاقتصر على  ما ذكره ابن الصالح، وا 

 إلى معرفة مواليدهم ووفياتهم وشيء من أخبارهم.
................................... 

 ........................قرن  خام  
 ثمـــــي الحـــــاكم فـــــي................ 

................................... 
 

 يعني سنة أربعمائة.
 ........عـــــــام خمـــــــ .............

 

 ................................... 
 أربعمائة وخمسة.
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 ..................................  ............................... فني
  .مات عام خمسة وأربعمائة

ــــــــــد  ............................... فني ــــــــــأربع عب ــــــــــده ب ــــــــــ وبع  يالبن
 

 المعروف. ،اإلمام المصنف ،يعني سنة تسع وأربعمائة عبد الغني بن سعيد
 ففـــــــــــي الث ثـــــــــــين أبـــــــــــو نعـــــــــــيم

 

 .................................. 
 ،الثالثين بعد األربعمائة الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني، صاحب تاريخ أصبهان

 وحلية األولياء، وغيرهما من الكتب.
.................................. 

 ................ من بعد خمسين
ــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــي الق   ولثمــــــــــــــــان بيهق

................................... 
 

، سنة ثمان الشهير ،ثمان وخمسين وأربعمائة توفي اإلمام الحافظ الكبير البيهقي صاحب السنن
  وخمسين وأربعمائة.

 ســـــة.................... وبعـــــد خم
 

 ................................... 
 

يعني سنة ثالث وستين، بعد ثمان وخمسين وخمسة، ثالثة وستين وأربعمائة توفي اإلمام 
الحافظ الخطيب البغدادي، وفي السنة نفسها أبو عمر بن عبد البر النمري في سنة، يعني في 

نة واحدة، سنة ثالث وستين سنة واحدة، حافظ المشرق وحافظ المغرب كالهما ماتا في س
 ؟نعم ،وأربعمائة
 ....طالب:....

يعني التحديد بشخص أو بسنة من السنين هذا كله ما يمكن؛ ألن التقدم والتأخر أمور نسبية 
الفاصل بين عصر بعضهم يجعل رأس الثالثمائة كما في الميزان للحافظ الذهبي هو الحد 

جعل الفارق بين السلف والخلف رأس الستمائة،  ، رأس الثالثمائة، وبعضهمالرواية وما دونه
هذا مذكور في حاشية الصاوي وغيرها، لكن ليس بصحيح، كثير من المبتدعة وجدوا قبل 

 الستمائة، بل جميع رؤوس أهل البدع قبل الستمائة، نعم.
 سم.

 معرفة الثقاي والضعفاء
ــــــــم الجــــــــرح والتعــــــــدير   واعــــــــنَ    بعل

ــــــين الصــــــحي  والســــــقيم واحــــــ ر    ب
ــــــــع    ا فالنصــــــــ  حــــــــ  ولقــــــــدوم

ــــــي أحــــــب ــــــوا خصــــــماء ل   ن يكون
 د كـــــــــــــــ م الجـــــــــــــــارح  وربمـــــــــــــــا ر  

ــــــــــرح مَ  ــــــــــا كــــــــــان لج  خــــــــــرج  فربم
 

 ير  صـــــــــــــــــف نـــــــــــــــــه المرقـــــــــــــــــاة للتف 
ــــــــالجرح أ  خطــــــــر    مــــــــن غــــــــرو ف
ــــــه وســــــد ــــــي جواب ــــــى ف  أحســــــن يحي
 من كون خصمي المصطفى إ  لم أ ب
ــــــن صــــــال    ــــــي أحمــــــد ب  كالنســــــ ي ف
ـــــه الســـــخ  حـــــين يحـــــرج    غطـــــى علي
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 :-لىتعا رحمه هللا-يقول 
 ،تقدم في الثلث األول من الكتاب ضوابط وقواعد للجرح والتعديل" معرفة الثقاي والضعفاء"

ومراتب للجرح والتعديل، وهنا ما يتعلق بالجارحين والمعدلين، ولو ضم هذا المبحث إلى تلك 
 المباحث لكان أولى.

أو  ل الرواة تعديال  يقول الحافظ ابن حجر: ومن المهم معرفة أحوا" معرفة الثقاي والضعفاء"
ال هناك قسيم؟ ومن المهم معرفة  اتجريح   أو جهالة؛ ألن هنا توثيق وتضعيف، انتهت القسمة وا 

نما هي من  ،أو جهالة، فجعل الجهالة ليست من قبيل الجرح اأو تجريح   أحوال الرواة تعديال   وا 
في ألفاظ الجرح، في ومجهول الحال  ،باب عدم معرفة حال الراوي، مع أنه أدرج مجهول العين

ن كانت طريقة  التقريب، فجعلها من ألفاظ الجرح، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون، وا 
ما يقول أبو حاتم:  االمتقدمين يطلقون الجهالة ويريدون بها عدم المعرفة بحال الراوي، وكثير  

رف عُ مجهول، أي: ال أعرفه، وقد يطلقها في بعض الصحابة، وقد يطلقها في بعض من 
 بالثقة والضبط واإلتقان، مع قلة ما يروي.

 "معرفة الثقاي والضعفاء" قال:
    واعـــــــن بعلـــــــم الجـــــــرح والتعـــــــدير

 

 .................................. 
 

، منها ما هو خاص بالثقات، ومنها ما هو خاص بالضعفاء، ومنها ما اوفيه الكتب الكثيرة جد  
ها ما هو عام للثقات والضعفاء، ومنها ما هو خاص هو خاص بنوع من أنواع الضعيف، ومن

بطبقة معينة، وجيل معين، ومنها ما هو خاص ببلد معين، ومنها ما هو خاص بكتاب معين، 
أو كتب معينة، ومنها ما هو شامل للبلدان وأنواع الرواة والكتب وغيرها، فالمصنفات في هذا 

 ب، قال: الباب كثيرة، وذكرنا منها ما تيسر في آداب الطال
ــــــــم الجــــــــرح والتعــــــــدير   واعــــــــنَ   بعل

 

ـــــــــــــــاة للتف  ـــــــــــــــه المرق  ير  صـــــــــــــــف ن

 

 عيف، ومعرفة المقبول من المردود.لم الذي يتوصل به إلى فصل الصحيح من الضيعني الس  
.................................. 
 .....بــــــــــين الصــــــــــحي  والســــــــــقيم

 

ـــــــــــــــاة للتف  ـــــــــــــــه المرق  ير  صـــــــــــــــف ن
.................................. 

 

وفيه مقدمات يتوصل بها إلى نتائج، أما من يصحح  ،يعني ما فيه إلهام، فيه قواعد، وفيه مراق
أو يضعف باإللهام كما يزعمه بعض المتصوفة أو بالرؤى والمنامات، أو باليقظة في رؤية 

وهو في طريقه إلى الحج، أو في عرفة، أو في  ابعض األموات على حد زعمه، يعني لقي فالن  
عليه -، وقد مات من قرون، يزعم أنه لقيه في اليقظة، ومنهم من يزعم أنه لقي النبي كذا

ك( يعني في اليقظة، لَ ك في إمكان رؤية النبي والمَ لَ )إضاءة الحَ  :، وللسيوطي-الصالة والسالم
ودخل عليه الدخل من هذا الباب، دخل عليه خلل كبير يعني يسأل في اليقظة من يصحح له 
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حيد عن الصراط المستقيم، وضالل، وشطحة من  -نسأل هللا العافية-ا هذ ؟األخبار
الشطحات، وهذا النوع كثير في غالة المتصوفة، ولهذا ال تعتمد أقوالهم في شيء من أبواب 

رجل مات من أربعمائة سنة خمسمائة سنة كيف  ،الدين؛ ألن وسائل التلقي عندهم مدخولة
في إال عن طريق أهل العلم الموثوقين، الذين دونت تجرؤ أن تقول: لقيته في اليقظة، ما 

أقوالهم فتعتمد هذه األقوال في الرواة، على أن هؤالء الثقات من أهل العلم أهل الورع والتقوى 
ذا ضع  ق يُ مصنفون عند أهل العلم فمنهم المتشدد الذي إذا وث   ف عض على توثيقه بالنواجذ، وا 

فرد؟ المقصود أنه محل نظر، ومنهم المتوسط المعتدل يت ؟يعارضه أحد ؟نظر هل يوافقه أحديُ 
 ا ال بد أن يعضدفمثل هذ ،قبل قوله في الطرفين في الجرح والتعديل، ومنهم المتساهلالذي يُ 

 قوله بقول غيره.
 ....طالب:....

 فيه؟ ماذا
 ....طالب:....

 ؛ ألنه ما عاصرهم، كيف يوثقهم ويضعفهم؟ال بد أن يوجد له سبب
 ....طالب:....

ل متأخر إال عن طريق غيره، قد يستروح ويميل إلى توثيقه أو عد  على كل حال ال يمكن أن يُ 
 كذا، لكن ما يكفي هذا في التعديل. الو ضبطه؛ ألنه لم يجد عنده مخالفة  إلى

 ....طالب:....
ي ما يقول: ذكره البخاري وابن أب اهذا ما يكفي، هذه جهالة هذه، هذه جهالة، أحمد شاكر كثير  

يقول: فهذه أمارة توثيقه، هذا الكالم ليس  افهو ثقة، وأحيان   وال تعديال   احاتم ولم يذكرا فيه جرح  
بصحيح؛ ألن ابن أبي حاتم يقول: وفي الكتاب رجال لم أقف لهم على جرح وال تعديل 

 ؟فيهم شيء لم يذكر هم ثقات؛ ألنهنقول: ال وبيضت لهم، يعني وثقهم هو؟ ما وثقهم، 
 ......طالب:..

ال ممن  ؟وخرج له ؟من شيوخه هو  ه؟تقادم العهد بهم ما يعرفهو من شيوخه وا 
 ....طالب:....

 ما يكفي. ،ال، ال
 ....طالب:....

 ما يكفي، ما يكفي.
ــــــــم الجــــــــرح والتعــــــــدير    واعــــــــن بعل
ــــــين الصــــــحي  والســــــقيم واحــــــ ر    ب

 

ـــــــــــــــاة للتف  ـــــــــــــــه المرق  ير  صـــــــــــــــف ن

 .........................من غرو
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؛ ألن عالقتك به ا؛ ألن عالقتك به طيبة، أو تجرح فالن  ار في نفسك أن توثق فالن  يعني ألم
بلت على ليست بطيبة، أو أساء إليك في يوم ما، وذاك أحسن إليك؛ ألن النفوس معروفة جُ 

 غض من أساء إليها.حب من أحسن إليها، وبُ 
ـــــــــ ر    .......................... واح

 

 ......من غرو................... 
ولذلك على المسلم أن يتجرد في أحكامه، ويكون حكمه على أبغض  ؛يعني غرض نفسي

ل وا  ه َو الناس إليه كحكمه على أحب الناس إليه،  د  ل وا  اع  م  َعَلى َأ َّ َتع د  م  َشَنآن  َقو  ر َمنَّك  }َوَ  َيج 
َوى{  إلنصاف.، فال بد من العدل وا[( سورة المائدة1)] َأق َرب  ل لتَّق 

ـــــــــ ر    .......................... واح
 

 فـــــــالجرح أ  خطـــــــر  مـــــــن غـــــــرو  
 

يبة، لكن خطير؛ ألن األصل في الباب المنع، يعني الكالم في الناس بما يكرهونه هذه هي الغ  
، ال يمكن أن نه من باب النصيحة هلل ولرسولهأل الباب، إنما ُخر َج به عن هذا األصل؛هذا 

ذا كان هذا هو المحقق المحرَ نعرف الصحيح من الضع  ار خالف  يف إال بالجرح والتعديل، وا 
نه غيبة، وكيف يكون خصماؤك هؤالء األخيار؟ الجواب السديد على ما سيأتي : إلمن يقول

هو الخصم، فعلى اإلنسان أن  -عليه الصالة والسالم-أنهم يكونون خصماء وال يكون الرسول 
وقف  ،حفرة من حفر النار": -رحمه هللا-بن دقيق العيد يتجرد، وأعراض المسلمين كما يقول ا
فعلى اإلنسان أن ال يتكلم إال بقدر الحاجة، حتى أنهم " امعلى شفيرها، قال: المحدثون والحك

ن كان موجود   في  اقالوا: إذا كان المقصود يحصل بواحد ال يجوز أن يضاف له ثان، وا 
صر عليه قد يكون عند بعض الناس ذي اقتُ الشخص، لكن قد يرد على هذا أن هذا الواحد ال

 غير مؤثر، حتى يضم إليه الثاني.
.................................. 

ــــــــع  ا فالنصــــــــ  حــــــــ   ولقــــــــد وم
 

 فــــــــــــالجرح أ  خطــــــــــــر  ............ 
   ..................... أحســـن يحيـــى

  .بن سعيد القطانا
 فــــــي جوابــــــه وســـــــد ..............  .................................

 

 يعني أجاب بالجواب السديد المسكت.
ــــــي أحــــــب ــــــوا خصــــــماء ل   ن يكون

 

 ................................... 
خيار، لكن مع الهم، وعبد هللا بن عمر الُعمري هيعة عبد صالح وخير، واألفريقي وأمثابن لَ 

خصماء  ن لكن يكونو  ذلك ال تقبل رواياتهم، طيب هؤالء يكونون لك خصماء يوم القيامة،
 .-عليه الصالة والسالم-أسهل وأهون من أن يكون الخصم الرسول 
ــــــي أحــــــب ــــــوا خصــــــماء ل   ن يكون

 

 من كون خصـمي المصـطفى إ  لـم أ ب 
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وأنت تستطيع كان  -عليه الصالة والسالم-ذب على المصطفى نعم إذا لم تذب عن السنة وكُ 
، وفي ا، واألمر بالمعروف واجب  االمنكر واجب  هو الخصم لك، لماذا لم تذب؟ فإذا كان إنكار 

أمور الناس العادية هذه واجبات في أمور الناس العادية، الذب عن عرض أخيك واجب إذا 
 .-عليه الصالة والسالم-حضرت، فكيف بالذب عن سنة المصطفى 

    وربمـــــــــــــا رد كـــــــــــــ م الجـــــــــــــارح
 

ــــن صــــال   ــــي أحمــــد ب     كالنســــ ي ف
 

ة المشهورين من الثقات الحفاظ المتقنين طعن فيه النسائي، بن صالح المصري من األئم أحمد
ووهاه بمرة؛ ألمر في نفسه، كأن أحمد بن صالح منعه من الرواية، من الرواية عنه، فاستغل 

: ألنه كتم العلم، وأحمد بن الفرصة، أوال   :كما يقول أهل العلم -عليهرحمة هللا -النسائي 
 ،ؤية للنفس، يعني أنت ترى بعض الناس في تصرفاتهصالح فيه شيء مما يراه بعض الناس ر 

في مشيته تقول: هذا متكبر، وقد يكون واقعه بخالف ذلك، لكن هذه  ،في لباسه ،في حركاته
تصرفات يمكن جبلية، يمكن اجتهاد منه أن هذا ال يخرم، أو شيء من هذا، فالنسائي رأى 

مع هذه التصرفات الظاهرة  -هللارحمه -أحمد بن صالح من هذا النوع فاستغل ما في نفسه 
بر، لكن حاشا وكال من أحمد بن صالح، وصرح بعضهم بأن أحمد بن صالح فيه شيء من الك  

 أن يكون إمام من أئمة المسلمين من كبار المحدثين أن يكون فيه شيء من هذا.
آذى على كل حال كالم النسائي مردود في أحمد بن صالح، حتى قال أهل العلم: إن النسائي 

نفسه في كالمه في أحمد بن صالح، يعني أحمد بن صالح ما ضره كالم النسائي، لكن 
 النسائي آذى نفسه في الكالم بأحمد بن صالح.

ــــــــــرح مخــــــــــرج   ــــــــــا كــــــــــان لج  فربم
 

 ................................... 
إذا كان  ج عند أهل العلم، ال سيماخر  يعني أنت تجرح، عالم يجرح هذا الراوي بكذا، لكنه مُ 

ألنه يختلف معه في  ..، جرحه؛، فجرح هذا؛ ألنه يختلف معههناك خالفات عقدية مثال  
اجتهاده، وهذا ال يؤثر في روايته، وينصر ما  د يكون هذا اجتهاده، الذي أداه إليهاالعتقاد، ق

عن  يراه الحق، وال يكفي هذا في رد الرواية عند أهل العلم، فكتب أهل العلم طافحة بالرواية
 المبتدعة كما هو معروف، فقد يكون الجرح لمثل هذا الخالف.

ــــــــــرح مخــــــــــرج   ــــــــــا كــــــــــان لج  فربم
 

ــــ  ــــه السُّ  خ  حــــين يحــــرج  غطــــى علي
 

يعني بعض الناس تحمله الغيرة إلى أن يرد رواية كل مبتدع، يعني مثل ما يفعل اإلمام مالك، 
 .علموهللا أ أبواب أخرى،  خرج عند أهل العلم منلكن هذا له تأويل ومَ 

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله
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 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

                           

 مسجع أت اخليل املكان:  اتريخ احملاضرة:
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 (44الحافظ العراقي )شرح ألفية 
 أوطان الرواة وبلدانهم الموالي من العلماء والرواة -معرفة من اختلط من الثقات 

 عبد الكريم الخضير  :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 نبينا محمد وعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 وصحبه أجمعين.
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا  ا الج ل واإلكرام.

 : -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 معرفة من اختل  من الثقاي:
 اخـــــتل  اوفـــــي الثقـــــاي مـــــن أخيـــــر  

ـــــن الســـــا ب     نحـــــو عطـــــاء وهـــــو اب
ــــــة   ــــــي عروب ــــــن أب ــــــم اب   إســــــحا  ث
ـــــــوفي ـــــــ ا حصـــــــين الســـــــلمي الك  ك

 إ  عمــــي ءكــــ ا ابــــن همــــام بصــــنعا
 وابــــــــن عيينــــــــة مــــــــع المســــــــعود 

 

 طريفـــــــــي ابـــــــــن خزيمـــــــــة مـــــــــع الب  
 

ـــــــه أو   ـــــــا روى في ـــــــم ســـــــق أفم  به
ــــــــــــــي ــــــــــــــالجرير  ســــــــــــــعيد وأب  وك
ـــــــــــة   ـــــــــــي ق ب ـــــــــــم الرقاشـــــــــــي أب  ث
 وعـــــــــــــــارم محمــــــــــــــــد والثقفــــــــــــــــي
 والـــــــرأ  فيمـــــــا زعمـــــــوا والتــــــــوأمي

ـــــــــــ  حكـــــــــــوه فـــــــــــي الحفيـــــــــــد   ار  وآخ 
 

 طيعـــــــي أحمـــــــد المعـــــــرو   مـــــــع القَ 
 

نا محمد وعلى آله نبي ،رك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم وبا ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:، وأصحابه أجمعين

واألولى أن يكون هذا مع  "معرفة من اختل  من الثقاي": -تعالى رحمه هللا-فيقول الناظم 
سابقه في أبواب الجرح والتعديل مما تقدم؛ ألن هذا مما تمس الحاجة إليه، أو إلى معرفته مع 

رد، للجرح والتعديل عند أهل العلم، ومعرفة من تقبل روايته ومن تُ معرفة الضوابط والقواعد 
 هناك.
االختالط: هو التغير، تغير الرأي، تغير  "معرفة من اختل  من الثقاي": -رحمه هللا-قال 

ثم يطرأ عليه بسبب  ا ضابط ا في أول عمره وفي أثنائه،العقل، تغير الحفظ، بأن يكون حافظ  
ا الحفظ يذهب إما بالكلية أو يسوء بحيث ال يضبط غالب ما أو بغير سبب ما يجعل هذ
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م متى يكف عن التحديث، منهم من جعل يحدث به، وسبق أن ذكر أهل العلم في العال  
 :االثمانين حد  

 أن الثماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانين وبلغتهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 قااااااد أحوجاااااات ساااااامعي إلااااااى ترجماااااااان   
 

يقول: بعد ذلك، وليس دث إذا وصل الثمانين يقف، ومنهم من يقول: قبل ذلك، ومنهم من المح
على ذلك بالتحديد أو بتحديد سن معينة دليل يصح، بل الواقع يشهد أن على المحدث وعلى 
من يمكنه منعه أن يمتنع أو يمنع إذا بدأ في التغير، إذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف 

ترك لمن ما يُ  عن التحديث، يجب أن ُيَكف إذا لم َيُكف عن التحديث؛ ألن الحديث والعلم دين،
 وهللا المستعان. ،تغير رأيه ونسي ما حفظه أن يتكلم بما يضبط وما ال يضبط

ثم يبدأ  ة،بعض الناس ألدنى سبب يتغير، وبعضهم مع مرور الوقت ينتهي إلى سن معين
، تبدأ ابالضعف إما في جميع القوى بالتدريج، كالسمع والبصر والبدن والعقل والرأي تدريجي  

ن ألمور، ومنهم من يكون ضعفه فيه شيء دون شيء، لكن الذي يهمنا مَ تضعف هذه ا
ويجب  ،عن التحديث التغير يجب عليه أن يكف  في عقله وحفظه وضبطه، فإذا بدأ في  ضعفه
رد ما حمل ويُ  ،مل عنه قبلهقبل ما حُ ضبط هذا التاريخ ليعرف الحد الفاصل لهذا التغير فيُ أن يُ 

 فيه. شكويتوقف فيما يُ  ،عنه بعده
من  هيعني ما في ،بعضهم احتجم في رأسه فنسي ،فنسي بعضهم حصلت له ضربة في رأسه

كر ال سيما إذا كانت بيد غير عارف وال ماهر، نعم، يحصل هذا، ذُ  ؟أنواعها ما يورث النسيان
في بعض الرواة أنه احتجم في هامه فنسي حديثه، وبعضهم حصل له ضربة مع رأسه أنسته 

رق له مال، وبعضهم اختلط بسبب وبعضهم اختلط حينما مات له ولد، أو سُ  ،ما فيه من علم
نهقة حمار، الناس يتفاوتون، والواقع يشهد أنت إذا كنت تقرأ القرآن، سواء  كان من المصحف 

لم يكن،  اكأن شيئ   أو عن ظهر قلب، ثم حصل أدنى حركة حولك، بعض الناس ما شاء هللا
لمجرد  ؟ويضيع ال يدري في أي سورة أو جزء أو آية يقرأ رتج عليهيضبط، وبعض الناس يُ 

لكن هذا ال يقتضي الرد  ،هذا نوع من االختالط ..،أدنى حركة من الباب أو من داخل أو من
رت مثل هذه باعتبار أنه ليس بثابت، يعني يعود إلى قراءته من جديد ويضبطها، لكن لو أث  

شخص إذا ال ،ها على الرواية، منهم من عمي فاختلطال شك أن أثر  اثابت   االزم   االحركات شيئ  
عمي وهو صغير العمى هذا في الغالب أنه مما يقوي عنده الحافظة؛ ألن األمور تجتمع في 

-ف بصره اجتمع عقله عليه، وعوضه هللا بالبصر، لكن إذا كُ  يتشتتذهنه وال تتشتت؛ ألنه 
ذا حصل له الضرر واجتماع ف ،عن هذه النعمة بقوة في الحافظة -جل وعال ي العقل، وا 

تجده تختلف عليه أحواله، ويضيع حتى في بيته، وهذا حاصل، إذا عمي  ،بروالعمى على ك  
 عن كبر، تختلط عليه أموره.
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بعضهم إذا فقد كتبه التي يعتمد عليها ال سيما إذا كان من األصل ضبطه ضبط كتاب ال 
حترقت كتبه أو ضاعت كتبه هذا ا ،ضبط صدر فإن هذا يحصل له االختالط وسوء الحفظ

 موجود في الرواة.
، مكتبة كاملة تحترق وسهل، كتبي وال أتأثر، وأنا ما أحفظ شيئ ااآلن قد يقول قائل: أنا تحترق 

األمر سهل يعني بمبلغ يسير أعوض هذه المكتبة، نقول: هذه ليست كتبك، هذه كتب الناس، 
هذه كتبك  ،تردد مطالعتها ،رويها بأسانيدكهذه كتب الناس، يعني كتبك التي اعتنيت بها ت

الذي لو ضاع شيء منها ضعت، لكن هذه كتب الناس، تفسير الطبري يحترق تجيب بداله، 
فتح الباري يحترق تروح تجيب نسخة ثانية، يعني ما يتغير من الوضع شيء، يعني بعض 

 اوعوضه هللا خير   ترقت كتبهكثير من الناس اح ؟الناس يسمع احتراق الكتب، يقول: وبعدين
منها، اشترى أكبر منها، هذا ليس هو المراد، يعني كتبك التي تعتمد عليها رويتها عن 

 ،ولك عناية واهتمام بها ،وضبطها وعارضتها بأصولها ،شيوخك، وشيوخك عن شيوخهم وهكذا
 ال شك أنك إذا فقدتها يتغير وضعك.

 ...ي عليه حواا وضا .تطالب: بالنسبة ال
 .الحواشي هذا صارت كتبه الحواشي ما هي بالكتب نفس الشيء
 ....طالب:....

 الحواشي له.
 ....طالب:....

هو لو كانت له عناية بشيء إذا فقده ضاع، يعني افترض أن عندك فتح الباري طبعة موجودة 
ودونت  ،ودررها اواستخرجت فوائداه ،في األسواق تباع، لكن قرأت هذه النسخة وعلقت عليها

ما تحتاج من رؤوس المسائل، هذه إذا ضاعت ضعت؛ ألن لك بها عناية شبيهة  في طرتها
 وتقابله على أصولهم. ،بالكتاب الذي ترويه عن شيوخك

 ....طالب:....
كثر، اليسير من المكثر ال يؤثر، وهذا أمر ال سيما من المُ  ،ال ما يؤثر، الشيء اليسير ما يؤثر

 طبيعي وجبلي، لكن إذا كثر استحق الرد.
 ؟معرفة من اختلط من الثقات، طيب معرفة من اختلط من الضعفاء

 طالب: ه ا من ا صر.
 لماذا ال نعتني بهم؟

 ....طالب:....
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ومتى؟ هو مردود من  ؟ألنهم مردودون من األصل ما نحتاج إلى أن نتابع حياتهم متى اختلط
نظر في تغيرهم، ون ،األصل، لكن من اختلط من الثقات الذين يقبل حديثهم نضبط حياتهم

 لئال نروي عنهم أو نقبل عنهم ما روي عنهم بعد االختالط. ؟ومتى اختلطوا
 ....طالب:....

 كيف؟
  طالب: لو كان من الضعفاء واختل 

 باالختالط. ا، ال شك أن الضعفاء مراتب، يزدادوا ضعف  ..هو لو كان
 اخـــــتل  اوفـــــي الثقـــــاي مـــــن أخيـــــر  

 

 .................................... 
ما يكون االختالط في آخر  ايندر أن يختلط اإلنسان في أول عمره، واكتمال قواه، لكن غالب  

 عمره.
 ه......................فما روى في  ...................................

يعني في حال االختالط، يعني اختلط على رأس المائتين نعرف هذا التاريخ بالتحديد في يوم 
في مناسبة كذا، اختلط، فما روى فيه بحال االختالط من هذا التاريخ إلى وفاته سقط، ما كذا 

 مقبول. -وهو ثقة-حمل عنه قبل هذا التاريخ روى قبل هذا التاريخ أو ما 
 ....طالب:....

 مباشرة. ،عندهم يسقط على طول
 ....طالب:....

ن إذا كان يضبط وال يضبط هذا االختالط المطبق هذا جنون، ما يمكن أن يقبل بإطالق، لك
لكن إذا أطبق خالص انتهى، ما يعرف أمه من  ؟محل الذي ينظر فيه هل يوافقه أو ال يوافقه

ال ما وافق ما ينفع هذا  وجوده مثل عدمه. ،أبيه، هذا يقبل منه شيء؟ وافق وا 
ـــــــــ  ................................. ـــــــــا روى في ـــــــــمأأو ه فم  ......به

 

مثل هذا تسقط روايته، واعتنى  ؟هل روى عنه هذا الراوي قبل االختالط أو بعده يعني ما ندري 
وميزوا من روى قبل  ،أهل العلم في التصنيف في هذا الباب وذكروا الرواة عن المختلطين

ق عليه ما ذكر، وبعد االختالط االختالط، ومن روى بعده، ومن التبس أمره من أجل أن يطبَّ 
 ك فيه يسقط كاألول.ل، وما شُ هذا مردود، قبله مقبو 

ـــــن الســـــا ب   نحـــــو عطـــــاء    وهـــــو اب
 

 ................................... 
 عطاء بن السائب.

.................................. 
  ..........................إسحا

ــــــــــــــي  ــــــــــــــالجرير  ســــــــــــــعيد وأب  وك
.................................. 



 
  

0191 

 1101 شرح ألفية احلافظ العراقي

 .كل هؤالء سعيد اختلطوا ابن أبي عروبةومعهم  السبيعي الهمداني هؤالء 
................................... 

 .................لميك ا حصين السُّ 
ـــــــــــة    ـــــــــــي ق ب ـــــــــــم الرقاشـــــــــــي أب  ث

................................... 
 ؛، ويشاركه أربعة بهذا االسم، لكن ليس فيهم سلمي إال هذاالكوفي حصين بن عبد الرحمن

 ميز به من بين من يشاركه في االسم.لمي، مما زاده على ابن الصالح ليتلذلك قال: السو 
ـــــــ ا حصـــــــين الســـــــلمي ـــــــوفي ك  الك

 ج

 .......................وعارم محمد 
 

 
والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كل  ،عارم محمد بن الفضل السدوسي شيخ اإلمام البخاري 

 ن روى عنهم قبل االختالط وبعده.يز مهؤالء اختلطوا وهم ثقات، ومُ 
 كـــــ ا ابـــــن همـــــام بصـــــنعا إ  عمـــــي

 ج

 ................................... 
 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف عمي على رأس المائتين فاختلط، فمن روى 
ه عنه قبل ذلك فروايته عنه مقبولة، وممن روى عنه قبل ذلك اإلمام أحمد وغيره، من روى عن

 بعد ذلك روايته مردودة.
 ................والرأ  فيما زعموا  ...........................إ ا عمي 

من أهل  اربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو مع كونه من أهل الرواية هو أيض  
كك في الرأي ولقب به، فصار يقال له: ربيعة الرأي، وهو من شيوخ مالك، فيما زعموا، يش

 اوسفيان بن عيينة أيض   ا،اختلط أيض   صالح مولى التوأمة "والتوأمي" نسبة االختالط إليه،
 اختلط مع المسعودي، المسعودي اسمه عبد هللا بن عبد الرحمن؟ هاه؟

 ....طالب:....
المسعودي، هؤالء من الثقات المختلطين، عبد الرحمن بن عبد هللا، نعم، عبد الرحمن بن عبد 

 .ن عتبةهللا ب
 ....طالب:....

نعم، هؤالء الثقات كلهم اختلطوا وهم مع غيرهم ممن ذكر في كتب المختلطين وفي الباب 
وميز من روى  ،بط فيها أسماء الرواة عن هؤالء المختلطينأربعة مصنفات أو خمسة كلها ُض 

واحد  ومن روى بعده، ومن شك في أمره، فتراجع هذه الكتب عند مرور ،عنهم قبل االختالط
من هؤالء المختلطين أو غيرهم، وينبغي أن تكون هذه الكتب على بال طالب العلم؛ ألنه قد ال 

فيتأكد منها، من  ،ينص على أنه ممن اختلط في بعض الكتب التي يعتمد عليها طالب العلم
 هذا الراوي أنه لم يختلط بالرجوع إلى كتب المختلطين.

 ........................ة  ابــن خزيمــ    حكـــــــــــوه فـــــــــــي الحفيـــــــــــد   اوآخـــــــــــر  
 ج

ا بن خزيمة حفيد إمام األئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة اختلطاالحفيد   بآخرة  أيض 
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 مـــــــع القطيعـــــــي أحمـــــــد المعـــــــرو       مع البطريفي......................

 
 

 ،وهو حافظ كبير، لكنه اختلط في آخر عمره ،القطيعي راوي المسند والزهد عن اإلمام أحمد
والحفيد، المراد به حفيد اإلمام ابن خزيمة، وهو الغطريفي كل هؤالء من المختلطين،  ذلكوك

 محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، الغطريفي ما اسمه؟
 ....طالب:....

 هاه؟
 ....محمد بن أحمدطالب: أبو أحمد 

 محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي.
 ....طالب:....

 يكفي، يكفي. ،إيه
 ....طالب:....

وهو معروف  ،طيب، مع القطيعي أحمد، القطيعي راوي المسند وراوي الزهد عن اإلمام أحمد
وزياداته في المسند مشهورة متميزة، يعني كيف نميز المسند األصل من زوائد عبد هللا من 

 زوائد القطيعي؟
 إ ا قال عبد هللا: حدثنا غير.... طالب:

 غير اإلمام أحمد.
 ....طالب:....

 ؟من زوائد عبد هللا، لكن زوائد القطيعي
 ....حدثنا عبد هللا. :لما يقوطالب: 

 حدثنا عبد هللا، وهذه مميزة. :نعم ما يقول
حدثنا عبد هللا، وال حدثنا أبو  :ما صار يقولفالشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند تصرف، 

لزوائد حرف زاي، وال شك أن بكر، إنما على طول مباشرة في شيخ اإلمام أحمد، ويكتب على ا
ه على هذه الحال، فهذا فووضعه مؤل ،هذا التصرف ال ينبغي في كتاب توارثته األجيال

ن كان من الشيخ أحمد؛ ألنهم يرون أن من بعد المؤلف ال داعي رضٍ تصرف غير مَ  ، وا 
ى بن ما قلنا في الموطأ: حدثنا يحي بل يشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه، يعني مثل ،لذكره

يحيى قال: أخبرنا مالك، أو حدثنا مالك، يعني يشكك في كون الكتاب من مؤلفات مالك، حتى 
ل الربيع دخ   إيشف في التشكيك في األم، وأنها ليست لإلمام الشافعي؛ ألن فيها قال الربيع، ل  أُ 
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 يعني طريقة المتقدمين في التصنيف تختلف عن طرائق المتأخرين، ؟باألم لإلمام الشافعي
 ؟وأبقى المسند كما هو، نعم ،فليت الشيخ أحمد شاكر ما تصرف هذا التصرف

 ....طالب:....
 الفرق بين الورع والوسوسة ظاهر، يعني إذا كان هناك مبرر للورع، هاه؟و 

 ....طالب:....
 ما يكفي، ما يكفي، هاه؟

 ....طالب:....
؛ ألن الشيطان له مدخل في يعني فرق بين الورع الذي له أصل وغلبة ظن بين مجرد الوسوسة

خشية الوقوع في الخطأ، مع حب اإلخالد والراحة،  ؛هذا الباب، بعض الناس يختلط عنده
 ،يعني نظير ما نصنعه، نسأل هللا العفو، إذا جاء رمضان قلنا: نقتدي بالسلف ما ندرس

لماذا ال ف ،ونعطل كل شيء، وهللا أعلم بما في القلوب، يعني إذا كنت تقتدي بهم في الترك
 تقتدي بهم في الفعل؟

يعني يحصل لبس من الشيطان في كثير من المواقف، تجده يتورع، يقول: أنا وهللا كبرت 
وهللا المستعان، األمور بمقاصدها، والقلوب ال يعلم ما فيها إال عالم  ؟وخفت، وما أدري إيش

 الغيوب، لكن قد يدخل الشيطان مع هذا الباب.
 سم.

 أحسن هللا إليك.
 بقاي الرواةط

ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــاي تع ـــــــــــــــرواة طبق  ولل
ــــــن ســــــعد صــــــنفا ــــــا واب ــــــ  فيه  يبل

 

 بالســــــــن وا خــــــــ  وكــــــــم مصــــــــنف   
ــــ ــــن كــــم روى عــــن ض  ــــا ولك  عفافيه

 

ويراد بهم القوم المتشابهون في  ،جمع طبقة -تعالى رحمه هللا-طبقات الرواة كما ترجم الناظم 
الشيوخ، يعني قوم ل عن متفقون في التحم  و  ،يعني متقاربون في السن ،السن والشيوخ

متشابهون، أسنانهم متقاربة، وهذا هو الغالب، وقد يوجد فيهم من هو كبير في السن، لكنه 
من طبقتهم، مثل ما ذكرنا في صالح  اتأخر في الرواية حتى شاركه هؤالء الصغار، فهو حكم  

ر في بن كيسان هو من طبقة اآلخذين عن الزهري، وهو في السن أكبر من الزهري؛ ألنه تأخ
 األخذ، فهو من المعدودين في طالب وتالميذ الزهري، من طبقتهم.

ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــاي تع ـــــــــــــــرواة طبق  ولل
 

 ............بالســــــــــــــــن وا خــــــــــــــــ  
 

يعني قد يزيد بعضهم على بعض خمس  ،يعني أعمارهم متقاربة ،قوم متشابهون في السنيعني 
طبقات الرواة على تجاوز عنه، لكن إذا نظرنا إلى سنين، أو ينقص خمس سنين، هذا شيء يُ 

حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في التقريب، وأنهم إلى مائتين وأربعين اثنا عشر طبقة، إلى 
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، يعني من وجد في كون الطبقة مما يقارب عشرين سنةطبقة شيوخ األئمة، اثنا عشر طبقة، ت
ه يلزم هذه السن طبقة، لكن ال يعني أنه إذا أخذ هذا الراوي عمن فوقه بطبقتين أو ثالث أن

، واالحتمال قائم أنه لقيه، بذلك االنقطاع، لماذا؟ ألن ما بين الطبقتين والثالث ستين سنة مثال  
ولذلك  ؛وارد بينهما ثالث طبقات، واحتمال اللقيهذا عمره ثمانين، وهذا عمره عشرين، يعني 

الطبقة يعني لقوا بعض الصحابة، فهم شاركوا  ة صغار التابعينالطبقة الخامسة أو الرابع
الثانية في األخذ عن الصحابة، والسن يحتمل، يعني إذا كانت الفروق بين هذه الطبقات مجرد 

ممكن،  اوبعضهم يحدها بأربعين، فاالتصال ولو كان الفارق طبقتين أو ثالث   ،عشرين سنة
انين، لكن في من بلغ الخامسة والسبعين أو الثمعوالسن يحتمل، فمن بلغ الخامسة عشرة يأخذ 
ن، أن يكون شيوخهم ين أن تكون شيوخهم متقاربالغالب أن المجموعة إذا تقاربوا في الس   

ق اإلنسان وروى للناس ما ف   وأسنانهم متقاربة، وكذلك فيما بعد من يأخذ عنهم، إذا وُ  ،متقاربين
وطالب  ن، واالنضباط هذا موجود عند أهل الحديثيمتقارب اتحمله عن شيوخه، تجدهم أيض  

موجود  االحديث ال سيما من جرى على الجادة في الطلب في وقته، ال من تأخر، وهو أيض  
اآلن في الدراسات النظامية، تجد أن الدفعة الواحدة متقاربين، متقاربين في السن، يعني ال 

ال قبل أو في بداية التعليم تجد مثال   ه أو أن األب يدرس وبجانبه أبو  سيما األيام المتأخرة، وا 
والظرف ال شك أنه قد يفرض مثل هذا، وتجد المعلم الكبير يعلم  ا،وصغار   اولده، تجد كبار  

يقول: يوجد صغير يعلم الكبار، لكن في الغالب أن الطبقة الواحدة  ، أو العكسالصغار
 يتشابهون في السن واألخذ عن الشيوخ.

ما بعدها مجرور، وجوزوا فيه الرفع  )كم( هذه الخبرية للتكثير، الغالب فيها أن "ف  وكم مصن   "
 خبر، ومن ذلك قول الفرزدق: اعلى أن ما بعدها مبتدأ، وما بعده

 كاااااااام عمااااااااٌة لااااااااك يااااااااا جرياااااااار وخالااااااااةٌ 
 

 َفااااااااْدَعاء قااااااااد حلباااااااات علااااااااي  عشاااااااااري  
 

فيجوز  ،النصب اا أيض  و األكثر في ما بعدها أنه مجرور، وجوز  واألكثر الجر، الخبرية للتكثير
 الحركات الثالث. هفي

.................................... 
 يبل  فيها....................... 

 ......................وكــــم مصــــنف   
................................... 

كيف يغلط فيها؟ يغلط في هذه الطبقات، فيجعل هذا من هذه الطبقة، ويجعل هذا من الطبقة 
ه، ووضع في كتب الطبقات بعض الرواة الذين ال يناسب التي قبلها، والمفترض أن يكون بعد

لكن في الجملة تقسيم أهل العلم  ،جد الغلط من بعض المصنفينوضعهم في هذه الطبقات، ووُ 
ال سيما الحافظ ابن حجر، وقبله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وغيرهم يعني ومثلهم ابن 

غالب االنضباط، وأنهم يذكرون األقوام حبان في ترتيب كتابه على هذه الطبقات، في ال
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المتشابهين، لكن قد يغلطون، ليسوا بمعصومين، والمسألة قد تخضع لالجتهاد، يمكن أن 
يوضع هذا في هذه الطبقة باعتبار سنه، ويوضع في طبقة أخرى قبلها أو بعدها باعتبار أخذه 

ن في أكثر من طبقة، و متشابهعن الشيوخ، هذا إذا كانوا المتشابهون طبقة واحدة، وقد يكون ال
وكل على مصطلحه، فمن جعل الصحابة طبقة واحدة جعل أنس بن مالك في طبقة أبي بكر 
وعمر؛ ألن الصحابة كلهم طبقة واحدة، وكلهم صحابة، ومن جعلهم خمس طبقات جعل أبا 

 أو الرابعة. بكر وعمر في الطبقة األولى، وأنس بن مالك في الخامسة مثال  
ن بين ولذا تجد االختالف البي   ؛وال مشاحة في االصطالح هذه أمور اصطالحية على كل حال

 ن توزيع الطبقات في تذكرة الحفاظ، نعم؟توزيع هذه الطبقات في تقريب التهذيب، وبي
 ....طالب:....

من األولى إلى الرابعة بالمائة األولى، ومن  :األمور ما تنضبط، حتى في السنين، لما قال
بعد المائتين قد تجد بعض من في  ،التاسعة قبل المائتين، ومن العاشرة ومن بعد الخامسة إلى

التاسعة من تأخر عن المائتين، ومن في العاشرة من مات قبل المائتين، يعني ترى األمور ما 
وتطبق عليهم هذه الطبقات مثلما تدخل  ،خرج هؤالء الرواةتنضبط مائة بالمائة، يعني مثلما تُ 

 مثل هذا. ءمصنع ثم يطلع متشابه، ما يجي لك أي شيء في
  طالب: ما هو القصد منه السنين يا شيخ

لمثل هذا، يعني أن  اأو يكون مشارك   ،القصد أن مثل هذا يعني يليق به أن يروي عن مثل هذا
 .المسألة نسبية وتقريبية ليست بالتحديد

 ....طالب:....
 .هو من آخر مؤلفاته

 د صنفا..................وابن سع
 

 ................................... 
 

  عفه.ابن سعد ثقة من الثقات، والواقدي متفق على ضمحمد بن سعد كاتب الواقدي، 
 ..................وابـــن ســـعد صـــنفا

 

 فيها............................... 
 

لموجود المتداول اآلن، يعني في الطبقات أكثر من كتاب، ثالثة كتب، منها: الطبقات الكبير ا
وهو كتاب عظيم، ال يستغني عنه طالب علم، أشاد به أهل العلم، وفيه حافل بالفوائد الحديثية 

"ولكن لكن اإلشكال فيه ما ذكره المؤلف،  ،والحوادث والوقائع التاريخية، كتاب عظيم ،والعلمية
عنه، فهذه ال شك وي ومنهم الواقدي وغيره، يعني متفق على ضعفه وير  عفا"كم روى عن ض  

يقول: حدثنا محمد وينسبه  ان من روى عنه انتهى اإلشكال، لكن أحيان  ي  بَ  أنها علة، لكن إذا
شهر به، وينسبه إلى ما لم يُ  ،إلى جده، وقد يروي عن محمد بن السائب الكلبي الذي تقدم ذكره

"ولكن كم روى عن رج، ب في الحثم بعد ذلك يقع الباحث والقارئ لهذا الكتا ،فيقع في التدليس
 ف في هذا الباب.ن   وكتاب ابن سعد في الطبقات هو من أعظم ما ُص  عفا"ض  
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بن سعد ابن سعد، طبقات اال يقارب وال يداني طبقات  ،كتاب جيد لكنه مختصر طبقات خليفة
ن عناية خاصة، وطبعوه و األوروبي بع في أوروبا، يعني لهم عناية بهوأول ما ط ا،طبع مرار  
اآلن نادرة ما توجد، لكن طبع بعد ذلك في مصر وبيروت، طبعات ال تسلم من أسقاط،  طباعة

 ،طبع بعض األقسام المتممة بعد ذلك ،يبلغ في الموضع الواحد نحو مجلد افيها أسقاط أحيان  
مثل تاريخ ابن أبي خيثمة هذا  ،حتى لو لم يوجد منه إال ما وجد ،وعلى كل حال الكتاب عظيم

 نف في تواريخ الرواة ومع ذلك ما وجد منه إال قطع يسيرة، نعم.من أعظم ما ُص 
 أحسن هللا إليك.

 الموالي من العلماء والرواة
 وربمــــــــــا إلــــــــــى القبيــــــــــر ينســــــــــب  

ـــــــــــف كـــــــــــالت ـــــــــــو ء الحل  يميمأو ل
 

 مـــــــــولى عتاقـــــــــة وهـــــــــ ا ا غلـــــــــب   
.................................... 

 كالتيمي. 
 أحسن هللا إليك.

ــــــــــــ ــــــــــــف ك ــــــــــــو ء الحل  التيميأو ل
 وربمــــــــا ينســــــــب مــــــــولى المــــــــولى

 

 عفيو للـــــــــــــدين كـــــــــــــالج  أمالـــــــــــــك  
 نحــــــو ســـــــعيد بـــــــن يســـــــار أصـــــــ 

 

الموالي منهم من ال ينتسب إلى  "الموالي من العلماء والرواة": -تعالى رحمه هللا-يقول  
ومنهم من هو من صلب العرب، لكنه التحق بقوم  ،قبيلة، ومنهم من مسه شيء من الرق 

مر من األمور، فحالفهم وتولوه وتوالهم فصار من مواليهم، ال يلزم من آخرين غير قبيلته أل
بن فالن الهاشمي موالهم، ا، ونجد في كثير من الرواة، فالن اقولنا: فالن مولى أن يكون رقيق  

بن فالن التميمي موالهم وهكذا، وهذا فيه كثرة في الرواة، وفي سائر الفنون، فالموالي افالن 
 هذا الباب. على فيدح مُ لهم ق  

 ....طالب:....
))من بطأ به عمله لم ، إذا لم يقترن بالعمل، امما يدل على أن النسب ال يفيد صاحبه شيئ  

وفي  ،إذا نظرنا إلى الدواوين المصنفة المعتمدة في اإلسالم في التفسير سرع به نسبه((يُ 
 .ت ألعاجماوجدنا أن أكثر هذه المصنف االحديث، وفي األحكام، وفي العربية أيض  

يد في سائر الفنون، فاإلنسان ال يفتخر  امن الموالي الذين مسهم الرق لهم أيض   اوجدنا أيض  
 .ن الذكر من أجله ال من أجل أبيهبكونه ابن فالن، لكن عليه أن يسعى بنفسه ويكو 

الموالي من العلماء والرواة، العلماء هم األئمة المحدثون، والرواة من يروي عنهم، أو من 
 قال: ، -عليه الصالة والسالم-روون عنه، وهم الوسائط بين هؤالء العلماء وبين الرسول ي

 وربمــــــــــا إلــــــــــى القبيــــــــــر ينســــــــــب  
 

 ................................... 
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 ثم قال:  ،ربما
 .......................وهــ ا ا غلــب    ...................................

 

 قليل، وقد تأتي للتكثير ال سيما هنا؛ ألنه قال: )ربما( أكثر ما تأتي للت
 .......................وهــ ا ا غلــب    ...................................

 

 
 نســــــــــب  وربمــــــــــا إلــــــــــى القبيــــــــــر ي  

 

 مــــــــولى عتاقـــــــــة وهـــــــــ ا ا غلـــــــــب   
 

ها ممن ينتسب إلي ،لكن أكثر منه النسبة إلى القبيل ممن ينتسب إليها، ممن هم منها بالفعل
من أفرادها، وينتسب إليها مولى العتاقة ممن أعتقه أحد من هذه القبيلة فينتسب إليها، ومولى 

 القوم منهم.
.................................. 
ــــــــــــالتيمي ــــــــــــف ك ــــــــــــو ء الحل   أو ل

 

 مــــــــولى عتاقـــــــــة وهـــــــــ ا ا غلـــــــــب   
 ...............................مالك

جده  أبي عامر األصبحي، عربي من األقحاح، لكن  لف، مالك بن أنس بن مالك: والء ح  
 تحالف مع طلحة.
 طالب: طلحة إيه.

 سب إليه، وهذا والء حلف، ال والء رق.طلحة بن عبيد هللا، فنُ 
 عفي..................أو للدين كالج    .................................

 

نما أسلم جده أو الجعفي موالهم، لي -تعالى رحمه هللا-اإلمام البخاري  س هذا رق، وال حلف، وا 
عفي شيخ البخاري يكون سندي الجُ عفي، عندنا عبد هللا بن محمد المُ جد أبيه على يد يمان الجُ 

جد شيخه عبد هللا بن محمد  يد أسلم على والبخاري ينسب إليهم؛ ألن جدهيمان هذا جد أبيه، 
 المسندي.

 وربمــــــــا ينســــــــب مــــــــولى المــــــــولى
 

 ................................. 
أسلم على يده وغير ذلك، هذا ما فيه أو لف والدين وما أشبه ذلك على كل حال الوالء هنا للح  

 تاقة.توارث، التوارث خاص بوالء العَ 
 وربمــــــــا ينســــــــب مــــــــولى المــــــــولى

 

 نحــــــو ســـــــعيد بـــــــن يســـــــار أصـــــــ  
 

 ؟نعم ؟واسمه -عليه الصالة والسالم-سعيد بن يسار ينتسب إلى مولى النبي 
 ...طالب:....
: سعيد بن يسار الهاشمي، وينتسب فيقال ،-عليه الصالة والسالم-مولى النبي  نعم ُشقران

هل ينتسب إلى بني هاشم؟ نعم؟ ال، هل ينتسب على من ينتسب إلى بني هاشم؟ ال،  ؟لىإ
 ى من بني هاشم.إنما ينتسب إلى مول  

 وربمــــــــا ينســــــــب مــــــــولى المــــــــولى
 

 نحــــــو ســـــــعيد بـــــــن يســـــــار أصـــــــ  
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 ....طالب:....
 ؟نعم

 ....طالب:....
 إي نعم مولى من فوق المعت ق، والمولى من تحت المعَتق، نعم.

 أوطان الرواة وبلدانهم:
 وضــــــاعي ا نســــــاب فــــــي البلــــــدان  
ن يكــــــــن فــــــــي بلــــــــدتين ســــــــكنا  وا 
ــــــدة   ــــــة مــــــن بل ن يكــــــن مــــــن قري  وا 

 

ـــــــــــــه ـــــــــــــة الميمون ـــــــــــــي بطيب  وكمل
 فربنــــــــــــا المحمــــــــــــود والمشــــــــــــكور
 وأفضـــــــــــــر الصـــــــــــــ ة والســـــــــــــ م

 

ــــــــــــــر ل وطــــــــــــــان  ن  ف   ســــــــــــــب ا كث
ـــــــــا   ـــــــــدأ ب ـــــــــثم ح  فاب  ســـــــــناولى وب

لــــــــــى الناحيــــــــــة   نســــــــــب لكــــــــــر  ي    وا 
 

ــــــــن خــــــــدرها مصــــــــونه ــــــــرزي م  فب
ـــــــــــور ـــــــــــا ترجـــــــــــع ا م ـــــــــــه من  إلي
ـــــــــــى النبـــــــــــي ســـــــــــيد ا نـــــــــــام  عل

 

ينتسبون يعني ما كان العرب  "أوطان الرواة وبلدانهم" و الباب األخير من أبواب األلفيةهذا ه
ع وب ا َوَقَبا  َر ل َتَعاَرف وا{ينتسبون إلى القبائل،  إلى األوطان وال إلى البلدان إنما َناك م  ش   }َوَجَعل 

ما كان يعرف اإلنسان ببلده، إنما كان يعرف بقبيلته، هذا بالنسبة للعرب،  [( سورة الحجرات23)]
أما بالنسبة لغيرهم من الروم والفرس، وغيرهم باعتبارهم قبائلهم غير منضبطة، ليس انضباطهم 

نتساب إلى القبائل كانتظام العرب، يعني كما هو واقع كثير من البلدان اإلسالمية اآلن، في اال
، ما تجد حتى وال إلى عائلة واضحة؛ ألنهم اآلن اكتفوا ايعني انتسابهم إلى القبائل نادر جد  

ال سعيد محمد علي هذا   قاه؟أين تلبالبطاقات واألرقام وتميزوا باألرقام، ميزت بينهم األرقام، وا 
ال ،صحيح ، وقد يكون في البلد مائة بهذا االسم، لكن لكل زمان ..مش ينتسب إلى بلد وا 

إلى آخره، الخوالني،  ..ذليالهُ  ،التميمي ،رشيرجاله، كانوا في السابق ينتسبون إلى القبائل، القُ 
 ينتسبون إلى قبائل، وغيرهم ينتسبون إلى أوطانهم.

وا غيرهم، يعني أبعدوا عن قبائلهم، فصاروا ينتسبون إلى لما تفرق المسلمون في البلدان شابه
وقريبه الذي يسكن  ،راسانبن فالن التميمي الذي يسكن في خُ ااألوطان، يعني ال تعرف فالن 

، هذا تميمي وهذا تميمي في الحج كيف يتميز هذا من هذا؟ إال أن تنسبه إلى وطنه، از مثال 
، فلما توزعوا وتفرقوا في البلدان، المكي مثال  ن فالن تقول: فالن بن فالن الخراساني، وفالن ب

 احتيجت النسبة إلى األوطان.
 وضــــــاعي ا نســــــاب فــــــي البلــــــدان  

 

ــــــــــــــر ل وطــــــــــــــان  فن     ســــــــــــــب ا كث
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األصبهاني،  ،السجستاني ،الترمذي ،النيسابوري  ،البخاري  ،المصري  ،الطائفي ،المدني ،المكي
ء، يقولون: إن أهل المشرق يقولون: أصفهان، وأهل فرق بينهما؟ بالباء والفا هفي ،أو أصفهاني

 المغرب يقولون: أصبهان.
.................................... 
ن يكـــــــــن فـــــــــي بلـــــــــدتين ســـــــــكنا  وا 

 

ــــــــــــــر ل وطــــــــــــــان     فنســــــــــــــب ا كث
ـــــــــا   ـــــــــدأ ب ـــــــــثم ح  فاب  ســـــــــناولى وب

 

لة، يعني سكن مكة أول العمر فتقول: المكي، ثم انتقل منها إلى مصر، وعاش فيها مدة طوي
وال يوجد دليل يدل على حد معين لصحة االنتساب إلى البلد، وما يذكر عن بعضهم أنه يحدده 

نما إذا عرف وشهر في هذا البلد بعد انتقاله إليها  مكن نسبته يبأربع سنين هذا ال دليل عليه، وا 
، لكن هم ن المغرب بلد: إالمشرقي، يعني إذا قلناثم إليها، فتقول: المكي ثم المصري، المغربي 

التونسي أو بلد معين  لكن يحددون مثال   .....مغربي والمشرقي،اليحددون ما كانوا يقولون: 
، ما كانوا ينسبون إلى القطر األعم إال في القليل، لكن إذا ثم البغدادي مثال   ،جزائري ال، أو مثال  

يزه وا بعد ذلك تميوجدت النسبة إلى القطر األعم، ثم أرادوا تمييزه بما هو أخص منه، ثم أراد
هناك ضاحية  راقي البغدادي ثم بعد ذلك إن كانحينئٍذ يبدءون باألعم، الع مفإنه بما هو أخص

، كما يقال: النجدي القصيمي امن ضواحي بغداد أو قرية من قرى بغداد سكنها ينص عليه
ر األعم ما صا ه ثم األخص، لكن لو بدءوا باألخصيبدءون باألعم ثم الذي دون ،ريدي مثال  البُ 

في أكثر من مكان، في أكثر من  اله قيمة، ليست له قيمة، إال إذا كان هذا األخص موجود  
 قطر أعم.

 : -رحمه هللا-قال 
ن يكــــــــن فــــــــي بلــــــــدتين ســــــــكنا  وا 

 

ـــــــــا    ـــــــــدأ ب ـــــــــثم ح  فاب  ســـــــــناولى وب
 

 .إذا كان أول عمره في مكة ثم انتقل إلى الطائف أو العكس ،يعني المكي ثم الطائفي
لــــــــــى الناحيــــــــــة      مـــــن قريـــــة مـــــن بلـــــدة  ومـــــن يكـــــن   ينســــــــــب لكــــــــــر  وا 

 ج

لبنان، وأخص منه  اإلقليم األعم الشام، والذي أخص منه مثال   يعني إذا كانت الناحية مثال  
ن وجد قرية من أعمال  بيروت، تقول: الشامي اللبناني البيروتي، الشامي السوري الدمشقي، وا 

س وبدأ باألخص أغنى عن ذكر األعم؛ كَ قلنا: إذا عَ تذكرها إذا كانت إقامته بها، و  دمشق مثال  
ال ما هو بشامي لكن إذا  ؟ألنه ال يحتاج إليه، ما حد يقول: إذا قيل: دمشقي هل هو شامي وا 

ال غير د ن كان العرف عند األشوام اآلن قد يحمل  ؟شقيمقيل: شامي هل هو دمشقي وا  وا 
لى الناحية التي يعني ينسب لكل  نسب لكر""ي  الشام على دمشق نفسها،  من القرية والبلدة، وا 

  .هي القطر األعم
، المدينة النبوية اسمها طيبة وطابة، "ةبطيبة الميمون"يعني هذه األلفية المباركة  "وكملي"

ها في المدينة، وجاءت تسميت -عليه الصالة والسالم-وكانت تسمى يثرب ثم سماها النبي 



 
 

1099 
 

019
9 

 
0199 

 0199 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

عليه الصالة -يعني المباركة، وقد دعا النبي  "الميمونةالنصوص الصحيحة طيبة وطابة، "
فبرزت يعني ظهرت وخرجت  .لها بالبركة، وبركتها ظاهرة يعرفها كل من أقام فيها -والسالم

ني بنات األفكار كالمخدرة من البنات األبكار، وكما قيل: يع ،هذه األلفية من خدرها مصونة
كغيرتهم على بنات  لماء على بنات األفكارالعكار كما يقوله أهل العلم، وغيرة نظير للبنات األب

األبكار، يعني يصعب عليهم أن ينتحل ما أبدعوه وابتكروه من تلقاء أنفسهم أن ينتحله وينسبه 
صاحب التاريخ يقول:  بعضهم لنفسه، لكن بعض الناس يبالغ في مثل هذا، مثل المسعودي

أو فعل أو كذا فعليه  ،إلى غيرنامنه  ئ االكتاب أو اقتبس منه أو نسب شي اذ"من اختصر ه
" يعني صفحة كاملة يدعو وال عدال   اال يقبل هللا منه صرف   ،لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين

، ولذلك شبهها بالبنت البكر ..واألمر أهون من ذلك، نعم لكن مع ذلك هم يغارون على ،عليه
ال تو  في  ضٍ رْ غير مَ  اسع الناس توسع  التي تبرز من الخدر وهي مصونة، وهذا في وقتهم، وا 

 خروج النساء الكبار والصغار المخدرات وغيرها.
................................... 
 فربنــــــــــــا المحمــــــــــــود والمشــــــــــــكور  

 

ــــــــن خــــــــدرها مصــــــــونة  ــــــــرزي م  فب
ـــــــــــور   ـــــــــــا ترجـــــــــــع ا م ـــــــــــه من  إلي

 
 

  .-جل وعال-نا في األول وانتهينا في اآلخر والكل هلل يعني بدأ
 الســـــــــــــ م وأفضـــــــــــــر الصـــــــــــــ ة و 

 

ـــــــــــى النبـــــــــــي ســـــــــــيد ا نـــــــــــام    عل
 

 .وهللا أعلم، -عليه الصالة والسالم-يعني سيد الخلق 
 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 


